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கட ள்	என் ம்	தத் வத்தின்	உண்ைமைய	ஆராய்வதில்	ேவதகால	ரிஷிகள்
தங்கள்	வாழ்ைவ	அர்ப்பணித் 	பிற்கால	சந்ததிகளாகிய	நமக் 	உபநிஷத் கள்
என்ற	அறி ப்ெபட்டகங்கைள	அ ளி ள்ளனர்.	இவற் ள்	 ன்
பாகங்கைளக்ெகாண்ட	ைதத்திரீேயாபநிஷத்	ஒ 	 க்கியமான	உபநிஷத்.
	
ரிஷிகளின்	க த் கைள	உபநிஷத் கள்	 க்கமாக ம்	சில	இடங்களில்
சங்ேகதெமாழியி ம்	 கின்றன.	பண்ைடய	நாட்களில்	சீடர்கள்	 ேவா
வாழ்ந் 	கற் ம்ேபா 	இவற்ைற	 	விளக்கி ம்,	சீடர்களின்	சந்ேதகங்க க்
த ந்த	விைடகள்	அளித் ம்	ரிஷிகளின்	உட்க த்ைத	சீடர்கள்	அறி மா
ெசய்வார்.		ேவதகாலங்களில்	இப்ப ப்பட்ட	விளக்கங்கைள ம்	விைடகைள ம்
த்தகமாக	எ தி	ைவக் ம்	 ைற	பின்பற்றப்படவில்ைல.	பின்னர்	பல
ற்றாண் கள்	கழித் 	 த்தமதம்	சமண	மாதம்	இந்தியாவில்

தைல க்கியி ந்த	காலத்தில்	சங்கரர்	ராமா ஜர்	மத்வர்	ேபான்ற	ஞானிகள்
அவதரித் 	சனாதன	தர்மத்ைத	நிைலநாட் னர்.	இவர்கள்	காலவழக்கப்ப
உபநிஷத் க க் 	இவர்கள்		பாஷ்யங்கள்	[விளக்கங்கைள]	 ல் பமாக
வடெமாழியில்	அ ளி ள்ளனர்.	இந்நாட்களில்	இைவ	தமிழ்ெமாழிெபயர்ப்பில்
த்தகங்களாக	அறிஞர்களால்	ெவளியிடப்பட் ள்ளன.	தமிழ்	ெமாழிெபயர்ப் ம்
ெப ம்பா ம்	பல	வடெமாழிச்ெசாற்கைள	ெகாண் 	விளக் வதால்	ஓரளேவ ம்
வடெமாழி	ெதரிந்தி க்க	ேவண் ள்ள .
	
ேவைலயிலி ந் 	ஓய் 	ெபற்றபின்	உபநிஷதங்கைள	வடெமாழியிேலேய	ப க்க
ேநரம்	இ ந்ததால்	 ல ைல	ஆழ்ந் 	ப க்க	வாய்ப்
அைமந்த ..சிந்தித்தைவகைள	எ திப்பார்த்தால்	பல	ஐயங்கள்	தீர்ந்
ெதளிவாயின.	இந்த ல்	அவ்வா 	அைமந்த .	ஒவ்ெவா வ ம்	தாேன
ல ைல	மற்ற	 ல்களின்	உதவிேயா 	ப த்தேல	சிறந்த .	ஏெனனில்	ஒ வர்

அறி க் 	எட்டாத	சில	ெபா ள்கள்	இன்ெனா வ க் 	 லப்படலாம்.இவ்வா
ஒ வர்ெகா வர்	உதவியால்தான்		இக்காலத்தில்	நாம்	ெபா ைள
அறிந் ெகாள்ள ம்.
	
என் ைடய	இந்த	 யற்சி	ைதத்திரீய	உபநிஷத்ைதப்	பற்றி	அறிய
	ஆர்வ ைடேயா க் 	ஒ 	ெதாடக்க	உதவியாக	இ க் ெமன் 	நம் கிேறன்.
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ஆசிரியர்	மின்ெபாறி	இயலில்	 கைலப்பட்டம்	ெபற்றவர்.	பன்னாட்
மின்ெபாறியியல்	நி வனத்தின்	இந்திய	கிைளயின்	ேமேனஜிங்	ைடெரக்டராக
பணி ரிந் 	ஓய் ெபற்றவர்.	எண்ப 	வய 	ஆ ம்	இவர்	 ல்கள்	ப ப்பதி ம்
ஆன்மீக	விஷயங்களி ம்	காலத்ைத	ெசலவி கிறார்.
ெதாடர் 	ெகாள் ம்	 கவரி			ceerbee	@	gmail.com
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ைதத்திரீய	ஆரண்யகத்தில்	7,	8,	9	ஆவ 	அத்தியாயங்கள்	 ைறேய
ஸீ ாவல்லி	,	ஆனந்தவல்லி	,	ப் வல்லி	என்ற	ெபயர்க டன்	ைதத்திரீய
உபநிஷத்தின்	ப திகளாக	அைமந் ள்ளன.
ஸீ ாவல்லி	பிரபஞ்சத்தின்		இ ப் 	(ெபா ள்	,உடல்	)	என்ற	தன்ைமைய
	ஆராய்ந் ம்	ப் வல்லி	பிரபஞ்சத்தின்		ெசயல் ைறகைள	ஆராய்ந் ம்	,
ஆனந்தவல்லி	பிரபஞ்சத்தின்	மனம்		(அ)	அ பவம்	என்ற	தன்ைமைய
	ஆராய்ந் ம்	,		அவற்றின்	 லம்	ஆராய்பவ க் ம்	பிரபஞ்சத்திற் ம்	உள்ள
ெதாடர்ைப	விளக் கின்றன	.
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ஹரி:	ஓம்	//	ஹரி:	ஓம்	//	ஸன்ேனா	மித்ரஸ்ஸம்வ ண:	/	ஸன்ேனா	பவத்யர்யமா//
ஸன்ன	இந்த்ேரா	ப் ஹஸ்பதி:	/சன்ேனா	விஷ் க்ரம:	/	நேமா	பிரஹ்மேண	/
நமஸ்ேத	வாேயா/	த்வேமவ	ப்ரத்ய ம்	ப்ரஹ்மாஸி	/த்வேமவ	ப்ரத்ய ம்	பிரஹ்ம
வதிஷ்யாமி	/ தம்	வதிஷ்யாமி	/	சத்யம்	வதிஷ்யாமி/	தன்மாமவ /
த்த்வக்தாரமவ /	அவ மாம்/	அவ 	வக்தாரம்	/ஓம்	ஸாந்தி:	ஸாந்தி:	ஸாந்தி:	//	
ஸம்	–(மங்களமாக	),	ேநா	(நமக் ),	மித்ர:	(மித்ரன்)	ஸம்	(மங்களமாக),
வ ண(.வ ணன்),	ஸம்	–(மங்களமாக	),	ேநா	(நமக் ),	பவ 	(ஆகட் ம்),	,
ப் ஹஸ்பதி	(ப் ஹஸ்பதி),	ஸம்	–(மங்களமாக	),	ேநா	(நமக் ),	விஷ் :	(எங் ம்
உைறபவர்	)),	உ க்ரம:	(எங் ம்	ெசல்பவர்)	நேமா	(சரணம்)	ப்ரஹ்மேண		(ெப ம்
லேம),	நம:	(சரணம்),	ேத	(உனக் ),	வாேயா	(காற்ேற),	த்வம்	(நீ	),	ஏவ	(தாேன)

ப்ரத்ய ம்	( லனால்	அறியப்ப ம்),	ப்ரஹ்ம	(ெப ம்	 லம்),	அஸி	(உள்ளாய்	),	த்வம்
(நீ	),	ஏவ	(தாேன)	)	ப்ரத்ய ம்	( லனால்	அறியப்ப ம்),	ப்ரஹ்ம	(ெப ம்	 லம்),
வதிஷ்யாமி	(ெசால்ேவன்)	 தம்	(	பைடப்பின்	ஒ ங் ைற)	வதிஷ்யாமி
(ெசால்ேவன்),	சத்யம்	(இ ப்பின்	தன்ைம)	வதிஷ்யாமி	(ெசால்ேவன்),	தத்	(அ )
மாம்	(என்ைன)	அவ ( ண்டட் ம்),	தத்	(அ )	வக்தாரம்	(ெசால்பவைர	)
அவ ( ண்டட் ம்),	அவ 	(காக்கட் ம்)	மாம்	(என்ைன),	அவ 	(காக்கட் ம்)
வக்தாரம்	(ெசால்பவைர	)	ஓம்	(ெப ம்	 லம்	)	ஸாந்தி:	(அைமதி),	ஸாந்தி:
(அைமதி),	ஸாந்தி:	(அைமதி),.	
	
ெபாழிப் ைர	:	உலகங்கைளத்	தாங் ம்	மித்ரேன	அறிைவத்தாங் ம்	வ ணேன
அறிைவ	நல் ம்	அர்யமேன	,வாழ்ைவ	அ ம்	இந்திரேன	,ஞான	வாக்ைக
அ ம்	ப் ஹஸ்பதிேய	,	எங் ம்	நிைறந்தவ ம்	எங் ம்	ெசல்பவ மான	சவித்
ேதவேன	எங்க க் 	மங்களத்ைத	அ ள்வீர்களாக	.	ப்ரஹ்மம்	என்ற	ஆதி லேம
சரணம்	,வாழ்வின்	சக்தியாகிய		காற்ேற	சரணம்	நீதான்	 லனால்	அறியப்ப ம்
ஆதி லமாக	உள்ளாய்	.நீதான்	 லனால்	அறியப்ப ம்	ஆதி லெமன்
ெசால்ேவன்.,	பைடப்பின்	ஒ ங் ைற	என் 	ெசால்ேவன்,	இ ப்பின்	தன்ைம
என் 	ெசால்ேவன்	.அந்த	ஆதி லம்	என்ைனத் ண்டட் ம்	.அந்த	ஆதி லம்
ஆசிரியைர	 ண்டட் ம்.என்ைனக்காக்கட் ம்	.ஆசிரியைரக்காக்கட் ம்	.ஓம்	ப
உலகில்	அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி.	மனஉலகில்	அைமதி.
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ஸீ ாம்	வ்யாக்யாஸ்யாம:	/	வர்ண	ஸ்வர:	/	மாத்ரா	பலம்/	ஸாம	ஸந்தான:	/
இத் க்தஸ்	ஸீ ாத்யாய:	//	
ஸீ ாம்	(கற்பைதப்	பற்றி)	வ்யாக்யாஸ்யாம:	(விவரிக்கிேறாம்	)வர்ண:	(எ த் ),
ஸ்வர:	(உச்சரிப் ),	மாத்ரா	(கால	அள 	)	பலம்	(அ த்தம்)சாம	(ேவதமந்த்ரம்)
சந்தான:(ெதா ப் 	)	இதி	(இவ்விதமாக)உக்த:	(ெசால்லப்பட்ட )	ஸீ ா
(கற்ப பற்றி)	அத்யாய:	(	ப தி)	
	
ெபாழிப் ைர:	கற்பைதப்பற்றி	விவரிக்கிேறாம்,	எ த் 	,உச்சரிப் ,	கால	அள
அ த்தம்	ேவதமந்த்ரம்	இவ்விதமாக	ெசால்லப்பட்ட 		கற்ப பற்றி	ப தி.
	
க த் ைர	:	ஒ 	ெசய் ைள	நாம்	ப க் ம்	ேபா 	அதன்	க த் 	நமக்
ெவளிப்ப கிற 	.எ த் க்கள்	உரிய	உச்சரிப் ,காலஅள ,	அ த்தம்
தலியவற் டன்	ஒன் 	ேசர்ந் 	வார்த்ைதகளாக ம்	வாக்கியங்களாக ம்	ஆகி

ெசய் ளாக	ெவளிப்ப கின்றன	..	ெசய் ளின்	க த் 	ஒ 	வாக்கியத்திேலா
,வார்த்ைதயிேலா	எ த்திேலா	ெவளிப்ப கிறதா	என்றால்	இல்ைல	.	ஆனால்
இவற்றில்	எ 	ஒன் 		ெசய் ளிலி ந் 	நீக்கப்பட்டா ம்	க த் 	மா ப ம்
.ஆகேவ	இைவஅைனத்தி ம்	க த் 	உள் ைறகிறெதன் 	ெகாள்ளலாம்.இ
பின்	வ ம்	ப திக் 	உவைமயாக	பயன்ப கிற 	.
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ஸஹ	ெநௗ	யச:	/	.	ஸஹ	ெநௗ	பிரஹ்மவர்ச்சஸம்	/	
	
ஸஹ	(ேசர்ந் 	)	ெநௗ	(எங்க க் )		யஸ:	(கீர்த்தி)	ஸஹ	(ேசர்ந் 	)	ெநௗ
(எங்க க் )	பிரஹ்மவர்ச்சஸம்	(பிரஹ்மஞான	ஒளி)	
	
ெபாழிப் ைர	:	சீடன்	ஆசிரியர்	எங்கள்	இ வ க் 	கீர்த்தி ம்	பிரஹ்மஞான
ஒளி ம்	உண்டாகட் ம்	.
அதாதஸ்	ஸ ம்ஹிதாயா	உபநிஷதம்	வ்யாக்யாஸ்யாம:	/	பஞ்சஸ்வதிகரேணஷு/
அதிேலாகமதி	ஜ்ெயௗஷித	மதி	வித்யமதி		ப்ரஜமத்யாத்மம்	/	தா	மகாஸ ம்ஹிதா
இத்யாச ேத//	
அத(பிற ),அத:	(ேமற்ெகாண் )ஸம்ஹிதாயா:	(ேசர்க்ைகக ைடய)	உபநிஷதம்
(உட ைறபவைத	)	வ்யாக்யாஸ்யாம:	(விளக் கிேறாம்),	பஞ்சஸு	(ஐந் களில்),
அதிகரேணஷு	(ெசயல்பா களில்),	அதிேலாகம்	(உலகத் டன்	உட ைறவ )
அதிஜ்ெயௗஷிதம்	(பிரகாசங்க டன்	உட ைறவ ),	அதிவித்யம்	(ஞானத் டன்
	உட ைறவ ),	அதிப்ரஜம்	(	பிரேஜாத்பத்தி டன்		உட ைறவ ),	அத்யாத்மம்
(ஆத்மா டன்	உட ைறவ ).	தா	:	(அைவகள்)மகாஸ ம்ஹிதா:	(ெப ம்
ேசர்க்ைககள்)	இதி	(என் )	ஆச ேத	(காணப்ப கிற ).	
	



ெபாழிப் ைர	:	பின்	ேமற்ெகாண் 	ேசர்க்ைகக ைடய	ஐந் 	ெசயல்பா களில்
	உட ைற ம்	தத் வத்ைத	விளக் கிேறாம்	.அ ேவ	உலகத் டன்,
ப்ர்காசங்க டன்,	ஞானத் டன்,	,ப்ரேஜாத்பத்தி டன்,	ஆத்மா டன்	உட ைறவ .
அைவகள்	ஐந் 	ெப ம்	ேசர்க்ைககள்	என	காணப்ப கின்றன.
	
அதாதிேலாகம்	/	ப் திவீ	 ர்வ பம்	/	த்ெயௗ த்தர	 பம்	/	ஆகாஸஸ்ஸந்தி:	/
வா ஸ்	ஸந்தானம்	/	இத்யதிேலாகம்	//	
	
அத	(பின்னர்)	அதிேலாகம்	(உலகத் டன்	உட ைறவ 	)	ப் திவீ	( மி	)	 ர்வ பம்
(	 ன்ேதாற்றம்)	த்ெயௗ:	(ேமல்	உலகம்)	உத்தர பம்	(பின்ேதாற்றம்)	ஆகாஸ:
(ஆகாசம்)	ஸந்தி:	(இைணப் )	வா :	(உயிர்	ஆற்றல்)	சந்தானம்	(ெசயல்	ஆற்றல்)
இதி	(என் )	அதிேலாகம்	(உலகத் டன்	உட ைறவ )	
	
ெபாழிப் ைர	:	உலகத்தின்	உட ைறவதின்	 தல்	ேதாற்றம்	 மி		.		பின்னர்
ேதான் வ 	ேமல்	உலகம்	.	இவற்ைற	இைணப்ப 	ஆகாசம்	(அ- 	)
உள்ெளாளியாகிய	ப்ரஹ்மம்		,	ெசயைல	ஆற் வ 	வா 		.
	
க த் ைர	:	உலகம்	எனப்ப வ 	உயிர்கள்	பல்ேவ 	அ பவங்கைளப்	ெப ம்	ஒ
அைமப்பா ம்	.உலகம்	பிரஹ்மத்திலி ந் 	ேதான்றி	பிரஹ்மத்திேலேய
நிைலெபற் ள்ள 	உதாரணமாக	 மியிலி ந் 	ேதான்றிய	உயிர்கள்(உடல்கள்)
மியிேலேய	நிைலெபற் ள்ள 	ேபால.

	
பிரஹ்மேம	ஆகாசமாகி	அ ேவ	 ன்னர்	 மியாக ம்	பின்னர்	ேம லகமாக ம்
ேதான் கிற .	அ ேவ	வா வாகி	ெசயல்	ஆற்றலாக	அைமந் .உயிர்க க்
அ பவங்கைள	நல் கிற .
	அதாதிஜ்ெயௗஷிதம்	/	அக்நி:	 ர்வ பம்	/	ஆதித்ய	உத்தர பம்/	ஆபஸ்ஸந்தி	:	/
ைவத் தஸ்	சந்தானம்/	இத்யதிஜ்ெயௗஷிதம்	//	
	
அதாதிஜ்ெயௗஷிதம்(பின்னர்	ப்ர்காசங்க டன்	உட ைறவ )	அக்நி:	 ர்வ பம்
(சிற்றறி 	 தல்	ேதாற்றம்)	ஆதித்ய	உத்தர பம்	(ேபரறி 	பின்னர்	ேதாற்றம்)
ஆபஸ்ஸந்தி:	(ஆபஸ்	என்ற	ப்ரஹ்மம்	இைணப் )	ைவத் தஸ்	சந்தானம்
(ஞானமின்ெனாளி	ெசயல்	ஆற்றல்	)	இத்யதிஜ்ெயௗஷிதம்	(இவ்வா
ப்ர்காசங்க டன்	உட ைறவ )	
	
ெபாழிப் ைர	:	பிரகாசங்க டன்	உட ைறவ 	ப்ரஹ்மம்	ஆபஸ்	என்ற	எல்ைலஇல்லா
அறி 	,	இைணப்பாகி	,அதில்		அக்னி	என்ற	சிற்றறி ம்	பின்னர்	ஆதித்யன்	என்ற
ேபரறி ம்	ஞானமின்ெனாளி	என்ற	ெசயல்	ஆற்றலால்	அைமகிற 	..
	
அதாதிவித்யம்	/	ஆசார்ய	:	 ர்வ பம்	/அன்ேதவாஸ் த்தர பம்	/	வித்யா	ஸந்தி:	/



ப்ரவசன ம்	சந்தானம்	/	இத்யதிவித்யம்	//	
	
அதாதிவித்யம்	(பின்னர்	ஞானத் டன்	உட ைறவ 	)	ஆசார்ய	:	 ர்வ பம்
(ஆசார்யன்	 ன்னர்	ேதாற்றம்	)	அன்ேதவாஸ் த்தர பம்	(	உடன்வசிக் ம்	சீடன்
பின்னர்	ேதாற்றம்)	வித்யா	ஸந்தி:	(	ஞானம்	இைணப் 	)	ப்ரவசன ம்	சந்தானம்
(விளக்கம்	ெசயல்	ஆற்றல்)	இத்யதிவித்யம்	(இவ்வா 	ஞானத் டன்
உட ைறவ )	
	
ெபாழிப் ைர	:	ஞானத் டன்	உட ைறவ 	ப்ரஹ்மம்.	ஞானம்	என்ற	இைணப்பில்
ன்னர்	ஆசாரியன்	உ வி ம்	பின்னர்	சீடர்கள்	உ வி ம்	விளக்கம்	என்ற	ெசயல்

ஆற்றலால்	அைமகிற .
	
.அதாதிப்ரஜம்/	மாதா	 ர்வ பம்/	பிேதாத்தர பம்/	பிரஜா	ஸந்தி:	/ப்ரஜனந ம்
சந்தானம்	/	இத்யதிப்ரஜம்//	
	
.அதாதிப்ரஜம்(பின்னர்	ப்ரேஜாத்பத்தி டன்	உட ைறவ )	மாதா	 ர்வ பம்
(அன்ைன	 ன்னர்	ேதாற்றம்	)	பிேதாத்தர பம்(தந்ைத	பின்னர்	ேதாற்றம்)	பிரஜா
ஸந்தி:	(பிரைஜகள்	இைணப் )	ப்ரஜனன ம்	சந்தானம்	(பிரைஜகைள
ேதாற் விப்ப 	ெசயல்	ஆற்றல்)	இத்யதிப்ரஜம்	(இவ்வா 	ப்ரேஜாத்பத்தி டன்
உட ைறவ )	
	
ெபாழிப் ைர	:	ப்ரேஜாத்பத்தி டன்	உட ைறவ 	ப்ரஹ்மம்	பிரைஜகள்	என்ற
இைணப்பில்	 ன்னர்	அன்ைன	உ வாக ம்	பின்னர்	தந்ைத	உ வாக ம்
பிரைஜகைள	ேதாற் விக் ம்	ெசயல்	ஆற்றலால்	அைமகிற .
	
அதாத்யாத்மம்	/அதராஹ :	 ர்வ பம்	/உத்தராஹ த்தர பம்	/வாக்ஸந்தி:	/
ஜிஹ்வா	சந்தானம்	/	இத்யத்யாத்மம்	//	
	
அதாத்யாத்மம்(பின்னர்	ஆத்மா டன்	உட ைறவ )	அதராஹ :	 ர்வ பம்	(ேமல்
கவாய்க்கட்ைட	 ன்னர்	ேதாற்றம்

)உத்தராஹ த்தர பம்(கீழ் கவாய்க்கட்ைட	பின்னர்	ேதாற்றம்)	வாக்ஸந்தி:
(ேபச் 	இைணப் )	ஜிஹ்வா	சந்தானம்	(நாக் 	ெசயல்	ஆற்றல்)	இத்யத்யாத்மம்
(இவ்வா 	ஆத்மா டன்	உட ைறவ ).	
	
ெபாழிப் ைர	:	ஆத்மா டன்	உட ைறவ 	ப்ரஹ்மம்	ேபச் 	என்ற	இைணப்பில்
ேமல்,கீழ்	 கவாய்க்கட்ைடகள்	 ன்,பின்	ேதாற்றங்களாக	நாக்கின்	ெசயல்
ஆற்றலால்	அைமகிற .
இதீமா	மகாஸ ம்ஹிதா:	//	
	



இமா:	(இந்த)	மகாஸ ம்ஹிதா:	(ெப ம்	ேசர்க்ைககள்	)இதி	(இவ்வா )	
ெபாழிப் ைர	:	இவ்வா 	இந்த	ெப ம்	ேசர்க்ைககள்	அைமகின்றன.
	
க த் ைர	:	 ன்	அ வாகத்தில்	ெசய் ளின்	ெபா ள்	எவ்வா 	எ த்
,உச்சரிப் 	கால	அள 	அ த்தம்		ெசால்	அைனத்தி ம்	ெதாக்கி	நிற்கிற 	என்
கண்ேடாம்	.	அேதமாதிரி	ப்ரஹ்மம்	ஐந் 	ெப ம்	ேசர்க்ைககளி ம்	ஊ வி
நிற்கிற 	.
	
ய	ஏவேமதா	மகாஸ ம்ஹிதா	ேவத/	சந்தீயேத	பிரஜயா	பஸுபி:	/
பிரமவர்ச்சேஸநாஅன்னாத்ேயன	ஸுவர்க்ேயண	ேலாேகன	//	
ய:	(எவன்)	ஏவம்	(இவ்வா )ஏதா:	(இந்த)	மகாஸ ம்ஹிதா:	(ெப ம்
ேசர்க்ைககைள	)	ேவத	(அறிவாேனா)	சந்தீயேத(ேசர்கிறான்)	பிரஜயா(ப்ரைஜ டன்)
	பஸுபி:(ப க்க டன்)		பிரமவர்ச்சேஸன(பிரமஞான	ஒளி டன்)	அன்னாத்ேயன
(அன்னம்	 தலியவற் டன்)	ஸுவர்க்ேயண	ேலாேகன( வர்க்கம்	ேபான்ற	உல டன்)
	
	
ெபாழிப் ைர	:எவன்	ஒ வன்	இந்தெப ம்	ேசர்க்ைககள்	அைனத் ம்	ப்ரஹ்மம்
உள்ள 	என்பைத	அறிந் 	வாழ்வாேனா	அவன்	பிரைஜகள்,ெசல்வங்கள்	,அன்னம்
தலியன	அைடந் 	உலகில்	 வர்க்கம்	ேபான்ற	அ பவத் டன்	வாழ்வான்.

	
யஸ்ச்சந்தஸாம் ஷேபா	விஸ்வ ப:/	சந்ேதாப்ேயாஅத்யம் தாத்	சம்ப வ	/	ஸ
ேமந்த்ேரா	ேமதயா	ஸ்ப் ேணா 	/அம் தஸ்ய	ேதவ	தாரேணா	 யாஸம்	//	
ய:(எவர்	)சந்தஸாம்(ேவதங்க ள்),	 ஷேபா(காைள)	விஸ்வ ப:	(அைனத்
உ ம்	ஆனவர்)/	சந்ேதாப்ேயா(ேவதங்களிலி ந் )
அம் தாத்(அழிவில்லாததிலி ந் )அதி	சம்ப வ(தைலவரானார்)	/	ஸ:	(அவர்)ேம
(என்ைன	)இந்த்ேரா(இந்திரியங்க க் 	தைலவன்)	ேமதயா(அறிவினால்)
ஸ்ப் ேணா (காக்கட் ம்)	/அம் தஸ்ய(அழிவில்லா	ேவதத்ைத	)	ேதவ(ேதவேன)
தாரேணா(அைடந்தவனாக)	 யாசம்(ஆேவனாக)	//		
	
ெபாழிப் ைர	:	எவர்	அழிவில்லா	ேவதங்களின்	 லம்	தைலவர்	என	அறியப்பட்டார்	.
அந்த	 லன்க க் த்	தைலவன்	என்ைன	அறி க் ர்ைம	உைடயவனாக
ஆக்கட் ம்.,ேதவேன	அழிவில்லா	ேவதத்ைத	அறிபவனாக	ஆேவனாக.
	
ஸரீரம்	ேம	விசர்ஷணம்/	ஜிஹ்வா	ேம	ம மத்தமா	/	கர்ணாப்யாம்	 ரி	விஸ் வம்	/
பிரஹ்மண:	ேகாேஸாஅசி	ேமதயா	பிஹித:	/	ஸ் தம்	ேம	ேகாபாய	//	
	
ஸரீரம்(உடல்)	ேம(என் ைடய	)		விசர்ஷணம்(ெசய க் த்	தக்கதாக)/
ஜிஹ்வா(நாக் )	ேம(என் ைடய)		ம மத்தமா(இனியைதக்	 வதாக)	/
கர்ணாப்யாம்(ெசவிகளால்)		 ரி(விரிவாக)	விஸ் வம்(ேகட்பதாக)	/	பிரஹ்மண:



(பிரமஞானத்தின்)	ேகாேஸா(உைறயாக)அசி(உள்ளாய்)		ேமதயா(அறிவினால்)
பிஹித:	(நிைறந்தவன்)/	ஸ் தம்(ேகட்கப்பட்ட	ேவதம்)	ேம(எனக் )
ேகாபாய(நிைலத் 	இ ப்பதற் )	//	
ெபாழிப் ைர:	என்	உடல்	ெசய க் த்	தக்கதாக ம்	,நாக் 	இனியைதக்

வதாக ம்,ெசவிகளால்	விரிவாகக்	ேகட்க ம்	அ ள்	 ரிவாயாக.
பிரஹ்மஞானத்தின்	உைற	ேபான்ற	நீ	அறிவினால்	நிைறந்தவன்.	ேகட்கப்பட்ட	ேவதம்
என் ள்	நிைலத் 	ெசயல்பட	அ ள்	 ரிவாயாக.
	
ஆவஹந்தீ	விதன்வானா	/	 ர்வாணா	சீரமாத்மன:	/	வாஸா ம்ஸி	மம	காவஸ்ச்ச//
அன்னபாேன	ச	ஸர்வதா	/	தேதா	ேம	ஸ்ரியமாவஹ/	ேலாமஸாம்	பஸுபிஸ்ஸஹ
ஸ்வாஹா//	
	
ஆவஹந்தீ(ெகாண் வ பவளாக)	விதன்வானா(பரந் 	விரிபவளாக)	/
ர்வாணா(ெசய்பவளாக)	சீரம்(நீண்ட	ஆ ைள)ஆத்மன:	(என் ைடய)/

வாஸா ம்ஸி(உைடகள்)	மம(எனக் )	காவஸ்ச்ச(கால்நைடக ம்)//அன்னபாேன
ச(அன்னபானங்க ம்)	சர்வதா(எப்ெபா ம்)	/	தேதா(பின்னர்)	ேம(எனக் )
ஸ்ரியம்	(ெசல்வச்ெசழிப்ைப)	ஆவஹ(ெகாண் 	வா	)/	ேலாமஸாம்(ஆட்
மந்ைதகைள)	பஸுபிஸ்ஸஹ(கால்நைடகேளா )	ஸ்வாஹா(உனக் 	அர்ப்பணம்
ஆகட் ம்)//	
	
ெபாழிப் ைர	:	ேவத	மாதா	பரந் 	விரிபவளாக	எனக் 	நீண்ட	ஆ ைள
அளிப்பவளாக,	உைடகள்	கால்நைடகள்	,,அன்னபானங்கள்	எப்ெபா ம்	,
ெகாண் வ பவளாக	இ க்கட் ம்	.எனக் 	ஆட் மந்ைதகள்	கால்நைடகள்
தலிய	ெசல்வச்	ெசழிப்ைப	ெகாண் வ வாயாக	.	உனக் 	அர்ப்பணம்	ஆகட் ம்.

	
ஆ	மா	யந் 	பிரஹ்மசாரிணஸ்	ஸ்வாஹா	/		வி	மா	யந் 	பிரஹ்மசாரிணஸ்	ஸ்வாஹா/
பிரமா	யந் 	பிரஹ்மசாரிணஸ்	ஸ்வாஹா	/	தமா	யந் 	பிரஹ்மசாரிணஸ்	ஸ்வாஹா	/
ஸ	மா	யந் 	பிரஹ்மசாரிணஸ்	ஸ்வாஹா	//	
	
	மா(என்னிடம்)	ஆயந் (வ வார்களாக)	பிரஹ்மசாரிண:	(ேவத	மாணவர்கள்)
ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்	)	/			மா(என்னிடம்)	வியந் 	(பிரிந் 	ெசல்வார்களாக)
பிரஹ்மசாரிண:	(ேவத	மாணவர்கள்)	ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்	)		பிரமாயந் (
ன்ேன வார்களாக)	பிரஹ்மசாரிண:	(ேவத	மாணவர்கள்)	ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்	)

/	தமாயந் ( லனடக்கம்	பயில்வார்களாக)	பிரஹ்மசாரிண:(ேவத	மாணவர்கள்)
ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்	)	/		ஸமாயந் (மன	அடக்கம்	பயில்வார்களாக)
பிரஹ்மசாரிண:	(ேவத	மாணவர்கள்)	ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்	)		//
	
	யேஸா	ஜேனஅஸானி	ஸ்வாஹா/	ஸ்ேரயான்	வஸ்யேஸாஅஸானி	ஸ்வாஹா//	
	யேஸா( கழ்)	ஜேன(ச கத்தில்)அசானி(அைடேவனாக)



ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்ஸ்ேரயான்(ேமன்ைமகள்	ெபற்றவனாக	)
வஸ்யேஸா(ெசல்வவந்தர்க ள்)அசானி(ஆேவனாக)	ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்)	/		
	
ெபாழிப் ைர:	ச கத்தில்	 கைழ	அைடேவனாக.	ெசல்வவந்தர்க ள்	ேமன்ைமகள்
ெபற்றவனாக	ஆேவனாக.	உனக் 	அர்ப்பணம்	ஆகட் ம்.
தந்த்வா	பக	பிரவிஸானி	ஸ்வாஹா/	சமா	பக	ப்ரவிஸ	ஸ்வாஹா/	தஸ்மின்
சஹஸ்ரஸாேக/	நிபகாஹம்	த்வயி	ம் ேஜ	ஸ்வாஹா//		
	
தந்த்வா(அந்த	உன்ைன)	பக(பகவாேன)	பிரவிசானி(உள் ைழேவனாக)
ஸ்வாஹா/(அர்ப்பணம்)	மா(என்ைன)ஸ	பக(அந்த	பகவாேன		)
ப்ரவிஸ(உள் ைழவாயாக)	ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்)	/	தஸ்மின்(அந்த)
ஸஹஸ்ரஸாேக(ஆயிரக்கணக்கான	கிைளகள்	உைடயதில்)/	பக(பகவாேன	)
அஹம்(நான்)	த்வயி(உன்னிடத்தில்)	நிம் ேஜ( னிதம்	அைடகிேறன்	)
ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்)	//		
ெபாழிப் ைர	:	பகவாேன	என்நிைனவில்	நீ ம்	உன்னிைனவில்	நா ம்	இ ப்ேபாமாக
.உன்னிடம்	விளங் ம்	ஆயிரக்கணக்கான	கிைளகள்	உைடய	ேவதத்தில்	ஆழ்ந்
னிதம்	அைடகிேறன்.	அர்ப்பணம்	.
யதாஆப:	ப்ரவதாயந்தி	/யதா	மாஸா	அஹர்ஜரம்	/	ஏவம்	மாம்	பிரஹ்மசாரிண:	/
தாதராயந் 	சர்வத:	ஸ்வாஹா	//	
	
யதா(எவ்வா 	)ஆப:(	நீர்கள்)	ப்ரவதா(பள்ளமா ள்ள	வழியால்	)
யந்தி(ெசல்கின்றனேவா	)	(/யதா(எவ்வா 	)	மாஸா(மாதங்கள்)	அஹர்ஜரம்(நாட்கள்
கழிவதாேலா)	/	ஏவம்(இவ்வா )	மாம்(என்ைன)	பிரஹ்மசாரிண:(ேவத
மாணவர்கள்)	/	தாத:	(அைனத்ைத ம்	தாங் பவேர	)	ஆயந் (வ வார்களாக)
சர்வத:(எல்லா	திக் களிலி ந் ம்	)	ஸ்வாஹா(அர்ப்பணம்)	//	
	
ெபாழிப் ைர	:	நீர்கள்	பள்ளமா ள்ள	இடத்ைத	அைடவ ேபால,	நாட்கள்
மாதங்களில்	ஒன் வ ேபால	,பகவாேன,என்னிடம்	எல்லாதிக் களிலி ந ம்
ேவதம்பயில	மாணவர்கள்	வ வார்களாக	.		அர்ப்பணம்.		
பிரதிேவேஸா		அஸி		பிர	மா	பாஹி	பிர	மா	பத்யஸ்வ	/	
பிரதிேவேஸா(உடன்வசிப்பவர்)	அஸி	(உள்ளீர்கள்	)	மா(என்ைன)	பிர	பாஹி(ஒளி
ஊட் ங்கள்)		மா(என்ைன)		பிரபத்யஸ்வ(காப்பீராக)	/	
	
ெபாழிப் ைர	:	உடன்வசிப்பவராக	உள்ளீர்கள்	.எனக் 	அறி 	ஒளி	ஊட் 	என்ைனக்
காப்பீராக	.
	
க த் ைர	:	இந்த	உபாசைனயில்	ரிஷி	ப்ரஹ்மத்ைத		பகவானாக	சாதகர்
உள்வாழ்பவராக	அறிவிக்கிறார்.	சாதகர்	பகவானின்	அ ைள	ேவதங்களின்	 லம்
நல்வாழ் க்காக ம்		ஞானத் க்காக ம்	ேவண் கிறார்	.
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இந்த	உபாசைனயில்		உலகங்களின்	ஏற்பாட்ைட ம்	அவற்றில்	உள்ள
ேதாற்றங்கைள ம்	பற்றி	விவரிக்கப்பட் க்கிற ..ெப ம்பான்ைமயான
மக்க க் 	இந்த	ஏற்பா 	அறி க் 	இைசந்ததாக	ேதான் ம்.	கட ைள	தங்கள்
நாட் 	ஞானியர்கள்	அறிவித்தவா 	உபாசித் 	பயனைடவர்.	எ த் க்காட்டாக
ஸ்ரீமத்வாசார்யர்	உபேதசித்த	மத்வ	மதம்,	மற் ம்	கிறித் வ	இஸ்லாமிய
மதங்கைள	 றலாம்.
மற் ம்	சில க் 	பல	ேகள்விகள்	மனத்தில்	எ ம்.	அைவயாவன,
1.	 உலகங்களின்	அைமப் 	இந்த	ஒ 	மாதிரிதானா?	ேவ 	அைமப் கள்	பைடப்பில்

உள்ளனவா?
2.	 கட ம்	அவர்	பைடப் ம்	தனித்தன்ைம	ெகாண்டவர்களா?	தனித்தன்ைம

உைடயவர்கள்	என்றால்	இைணயான	வலிைம	இல்ைல	என்றா ம்	கட ைள
எதிர்த் 	ஒ வன்	தன்	தனித்தன்ைமைய	நிைலநாட்ட மா?அப்ப ப்பட்ட
எதிர்ப்ேப	கட ள்	வலிைம	அளவற்றதாயி ம்	கட் ப்பட்டேத	என் 	ஆகாதா?

3.	 		ேமற் றியப 	நிைல	என்றால்	ஏேத ம்	ஒ 	உலக	அைமப்பில்	 ராணங்களில்
றியவா 	அ ரர்கள்	கட ைள	அடக்கி	ஆள மா?

	
மாஹாசமஸ்யர்	என் ம்	ரிஷி	இந்த	ேகள்விக க் 	விைட	ேத னார்.	அவர்
ெபயரில்	ஒ 	உள்ளடங்கிய	ெபா ள்	உள்ள .அதாவ 	பிரஹ்மாண்டம்
அைனத்ைத ம்	அளந்தவர்	(ஆராய்ந்தவர்)	என்பேத.பின்வ ம்	 ன்
அ வாகங்கள்	அவர்	கண்ட	உண்ைமைய	விவரிக்கின்றன		
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ர் வஸ்ஸுவரிதி	வா	ஏதாஸ்திஸ்ேரா	வ்யாஹ் தய:	/	
ர்	( 	:	)	 வ	( வ:	)ஸுவ	( வ:)	இதி	வா	(என் தான்)ஏதா:	(	இந்த)	திஸ்ேரா

( ன் 	)	வ்யாஹ் தய:	(மந்திர	ெசாற்கள்	)	
	
ெபாழிப் ைர	:	 :,	 வ:,	 வ:	என்ற	 ன் 	மந்திர	ெசாற்கள்		
	
க த் ைர	:	ரிஷி	உலகங்க ம்		அவற்றின்	நடப் க ம்		 ன் 	 களாக
அைமவைத ம்	அைவ	 ;,	 வ:,	 வ:	என்ற	மந்த்ரங்களாக ம்	ேதவதா
ஸ்வ பங்களாக ம்	தன்	ஞானத் ஷ் யில்	காண்கிறார்.	
:	என்ற	ேதவதா	ஸ்வ பம்	வைரய க்கப்பட்ட	ெபா ள்		அைமப் கைள	பைடப்

அைனத்தி ம்	 றிக்கிற .	
	
வ:	என்ற	ேதவதா	ஸ்வ பம்	ெசயல்	அைமப் கைள	பைடப் 	அைனத்தி ம்



றிக்கிற .	
வ:	என்ற	ேதவதா	ஸ்வ பம்	எண்ண	அைமப் கைள		பைடப் 	அைனத்தி ம்
றிக்கிற .	

தாசா ஹஸ்ைம	தாஞ்ச ர்த்தீம்	/	மாஹாசமஸ்ய:	பிரேவதயேத/	மஹ	இதி		
தாசாம்	(அவற்றின்)உ	ஹ	( தன்ைமயாகேவ)	தாஞ்(அந்த
)ச ர்த்தீம்(நான்காவைத)	/	மாஹாசமஸ்ய:	(மாஹா	சமஸ்யர்)	பிரேவதயேத	ஸ்ம
(அறிவித்தார்		)/	மஹ:	(மஹ:)	இதி	(என் )	
	
ெபாழிப் ைர:	மாஹா	சமச்யர்	அவற்றின்	 தன்ைமயான	அந்த	நான்காவதான
	மஹ:	என்பைத	அறிவித்தார்		
தத்பிரஹ்ம	/ஸ	ஆத்மா	/	அங்கான்யன்யா	ேதவதா:	/.		
தத்	(அ )பிரஹ்ம	(ப்ரஹ்மம்)	/ஸ	(அவர்	)	ஆத்மா	(ஆத்மா)	/	அங்கானி(உ ப் கள்	)
அன்யா	(மற்ற	)	ேதவதா:	(ேதவைதகள்	)	
	
ெபாழிப் ைர	:	அந்த	மஹ:	என்ப 	ப்ரஹ்மம்	அல்ல 	ஆத்மா	என	 றப்ப கிற 	.
மற்ற	 :,	 வ:,	 வ:	என்ற	ேதவைதகள்	அல்ல 	சக்திகள்	இத ைடய	உ ப் கள்
ஆ ம்.	
ரிதி	வா	அயம்	ேலாக:	/	 வ	இத்யந்தரி ம்	/	ஸுவரித்யெஸௗ	

ேலாக:	/	மஹ	இத்யாதித்ய:	/ஆதித்ேயன	வா	வ	ஸர்ேவ	ேலாகா	மஹீயந்ேத	/	
ரிதி	வா	அயம்	ேலாக:	( :	என் தாேன		இந்த	உலகம்)	/	 வ	இத்யந்தரி ம்	( வ;

என் 	வானெவளி)	/	 வரித்யெஸௗேலாக:	( வ:	என் 	இந்த	ேமல்	உலகம்)	/	மஹ
இத்யாதித்ய:	(மஹ:	என் 	ஆதித்யன்)	/ஆதித்ேயன	வா	வ	ஸர்ேவ	ேலாகா
மஹீயந்ேத	(ஆதித்யனால்தாேன	அைனத் 	உலகங்க ம்	ெப ைம	அைடகின்றன
)			/	
	
ெபாழிப் ைர:	உலகங்கைளப்	ெபா த்தவைர	மஹ:	என் ம்	ப்ரஹ்மம்
அைனத் உலகங்கைள	பைடக் ம்	ஆதித்யனாக ம்	 :,	 வ:	 வ:	 ைறேய

லகம்	வானெவளி	,ேமல்	உலகம்	என		ஆதித்யனால்	அதன்		உ ப் களாக
ெப ைம	அைடகின்றன	.	
	
ரிதி	வா	அக்னி:	/ வ	இதி	வா :	/	ஸுவரித்யாதித்ய:	/மஹ	இதி	சந்திரமா:	/

சந்த்ரமஸா	வாவ	ஜ்ேயாதீ ம்ஷி	மஹீயந்ேத	
ரிதி	வா	அக்னி:	( :என் தாேன	அக்னி	)	/	 வ	இதி	வா :	( வ:என் 	வா )	/
வரித்யாதித்ய:	( வ:	என் 	ஆதித்யன்)	/மஹ	இதி	சந்திரமா:	(மஹ:	என்

சந்திரன்)/சந்த்ரமஸா	வாவ	ஜ்ேயாதீ ம்ஷி	மஹீயந்ேத	(சந்திரனால்	அல்லவா
அைனத் 	ஆற்றல்	ஒளிக ம்	ெப ைம	அைடகின்றன.)	
	
ெபாழிப் ைர	:	அைனத் 	ஆற்றல்	ஒளிகைளப்	(சக்திகைளப்)	ெபா த்தவைர	மஹ:
என் ம்	ப்ரஹ்மம்	அைனத் சக்திகைளப்	பைடக் ம்	மனம்	எ ம்			சந்திரனாக ம்



:,	 வ:	 வ:	 ைறேய	உ வங்கைளப்	பைடக் ம்	அக்னி	,ெசயைலப்	பைடக் ம்
வா 	,எண்ணங்கைளப்பைடக் ம்	ஆதித்யன்	என	சந்திரனால்	அதன்	உ ப் களாக
ெப ைம	அைடகின்றன.	
	
ரிதி	வா	ரிச:	/ வ	இதி	சாமானி	/	 வரிதி	யஜு ம்ஷி	/மஹ	இதி	ப்ரஹ்ம		/

பிரஹ்மணா		வாவ	ஸர்ேவ	ேவதா		மஹீயந்ேத//	
ரிதி	வா	ரிச:	( :என் தாேன	ரிக்ேவதம்)	/ வ	இதி	சாமானி	( வ:	என்

சாமேவதம்)	/	 வரிதி	யஜு ம்ஷி	( வ;	என் 	யஜுர்ேவதம்)	/மஹ	இதி
ப்ரஹ்ம(மஹ:	என் 	ப்ரஹ்ம)	/	பிரஹ்மணா		வாவ	ஸர்ேவ	ேவதா
	மஹீயந்ேத(பிரமத்தால்	அல்லவா	அைனத் 	ேவதங்க ம்	ெப ைம	அைடகின்றன
)	//	
	
ெபாழிப் ைர	:	அைனத் 		ஞானங்கைளப்		ெபா த்தவைர	மஹ:	என் ம்	ப்ரஹ்மம்
அைனத் 	ஞானங்கைளப்		பைடக் ம்	ஓம்		எ ம்	பிரஹ்மமாக ம்			 :,	 வ:	 வ:
ைறேய	பல்ேவ 	பிரபஞ்ச	இ ப் கைள	அறிவிக் ம்	ரிக்	ேவதமாக ம்

ெசயல்கைள	அறிவிக் ம்	சாமேவதமாக ம்	எண்ணங்கைள	அறிவிக் ம்
யஜுர்ேவதமாக ம்	ஓம்	எ ம்	பிரஹ்மத்தால்				அதன்	உ ப் களாக	ெப ைம
அைடகின்றன.	
	
ரிதி	ைவ	பிராண:	/ வ	இத்யபான:	/	ஸுவரிதி	வியான:	/மஹா	இத்யன்னம்	/

அன்ேனன	வாவ	ஸர்ேவ	ப்ராணா	மஹீயந்ேத	//	
	 ரிதி	ைவ	பிராண:	( :	என் 	அல்லவா	பிராணன்	)		/ வ	இத்யபான:	( வ	என்
அபானன்)		/	ஸுவரிதி	வியான:	(ஸுவ:	என் 	வியானன்)	/மஹ:	இத்யன்னம்	(மஹ:
என் 	அன்னம்)	/	அன்ேனன	வாவ	ஸர்ேவ	ப்ராணா	மஹீயந்ேத	(	அன்னத்தால்
அல்லவா	அைனத் 	பிராணன்க ம்	ெப ைம	அைடகின்றன)	
	
ெபாழிப் ைர:	அைனத் 	வாழ் கைளப்	ெபா த்தவைர,	மஹ:	என் ம்	ப்ரஹ்மம்
அைனத் 	வாழ் கைள	அளிக் ம்	அன்னமாக ம்,	 :,	 வ:	 வ:	 ைறேய	உடல்
வாழ்வாக ம்	,	ெசயல்	வாழ்வாக ம்	,	எண்ண	வாழ்வாக ம்	அன்னத்தால்	அதன்
உ ப் களாக	ெப ைம	அைடகின்றன	.	
	
தா	வா	ஏதாஸ்	சதஸ்ரஸ்ச்ச ர்தா	/	சதஸ்ரஸ்ச்சதஸ்ேரா	வ்யாஹ் தய	:	/	
தா	வா	ஏதாஸ்	சதஸ்ரஸ்ச்ச ர்தா	(அந்த	நான் தான்	இந்த	நான் நான்காக
பிரிக்கப்பட்டைவ	)	/	சதஸ்ரஸ்ச்சதஸ்ேரா	வ்யாஹ் தய	:	(பதினா 	வ்யாஹ் தி
ேதவைதகளாக	ஆகின்றன	)	/	
	
ெபாழிப் ைர:	 :,	 வ:,	 வ:,	மஹ:	என்ற	நான் 	வ்யஹ் திகள்	ஒவ்ெவான் ம்
பைடப்பில்		நான்காகப்பிரிந் 	௧௬	வ்யாஹ் தி	ேதவைதகள்	ஆகின்றன.	
	



தா	ேயா	ேவத	/	ஸ	ேவத	பிரஹ்ம	/ஸர்ேவ	அஸ்ைம	ேதவா	பலிமாவஹந்தி	//	
தா	ேயா	ேவத	(அவற்ைற	யார்	அறிகிறாேனா	)			/	ஸ	ேவத	பிரஹ்ம	(அவன்
ப்ரஹ்மத்ைத	அறிகிறான்)			/சர்ேவ	அஸ்ைம	ேதவா	பலிமாவஹந்தி	(அவ க்
இந்த	அைனத் 	ேதவர்க ம்	அன்னத்ைத	ெகாண் 	வ கின்றனர்)	//	
	
ெபாழிப் ைர:	இந்த	வ்யாஹ் தி	ேதவைதகளின்	தத் வத்ைத	அறிபவன்
ப்ரஹ்மத்ைத	அறிகிறான்	.	அப்ப ப்பட்டவ க் 	இந்த	அைனத் 	ேதவர்க ம்
தாங்கள்	பைடக் ம்	அன்னங்கைள	சமர்ப்பிக்கின்றனர்	.	
	
க த் ைர	:	பைடப்பில்	ெபா ள்	ெசயல்	எண்ணம்			என்பவற் க் 	 ைறேய
இயக் ம்	சக்திகைளக்	 றிக்க	 :,	 வ:,	 வ:	என்ற	 ன் 	 றியீ கள்	உள.
மாஹாசமச்யர்	என் ம்	ரிஷி	பிரபஞ்சத்தில்	அைனத்ைத ம்	இயக் ம்	சக்தியாக
பிரமத்ைத ம்	அதன்	 றியீடாக	மஹ	:என்ற	மந்த்ரத்ைத	கண் 	அைத	உல க்
ெவளியிட்டார்	.		
	
ெபா ள்	அல்ல 	இ ப் 	பைடப்பில்(1	)	 லகாக ம்	.(2	)உ வங்கைளப்
பைடக் ம்	சக்தியாக ம்	,(3	)	இ ப் கைள	 றித்த	ஞானத்ைத	நல் ம்
.ரிக்ேவதமாக ம்	,(4	)வாழ்ைவ	அ ம்		பிராணனாக ம்	நான் விதமாக
ெவளிப்ப கிற 	
.	
ெசயல்	பைடப்பில்	(1	)	வானெவளியாக ம்,(2	)	ெசயல்	ஆற் ம்	சக்தியாக ம்	,(3	)
ெசயல்கைளக் றித்த	ஞானத்ைத	நல் ம்	சாமேவதமாக ம்	,(4	)ெசயல்	வாழ்ைவ
அ ம்	அபானனாக ம்	நான் 	விதமாக	ெவளிப்ப கிற 	.		
	
எண்ணம்		பைடப்பில்	(1	)	ேமல்	உலகமாக ம்	,	(2	)	அறி ம்	சக்தியாக ம்	(3
)எண்ணத்தின்		ஞானத்ைத	நல் ம்	யஜுர்ேவதமாக ம்,	(4	)	எண்ண		வாழ்ைவ
அ ம்	வ்யானனாக ம்	நான் விதமாக	ெவளிப்ப கிற .	
	
ப்ரஹ்மம்	பைடப்பில்	(1	)	உலகங்கைளப்	பைடக் ம்	ஆதித்யனாக ம்	(2	)	ெபா ள்,
ெசயல்,எண்ணம்	 ன்ைற ம்	அறி ம்	மனமாக ம்	(3	)	அைனத்
ஞானங்கைள ம்	ேதாற் விக் ம்	உணர்வாகிய	ஓம்	என் ம்	(4)	அைனத்
வாழ் கைள ம்	நல் ம்	அன்னமாக ம்	ெவளிப்ப கிற 	.	
ப்ரஹ்மத்தின்	ெவளிப்பா களாகிய	இந்த	பதினா 	சக்திகைள ம்	அறிந்தவன்
ப்ரஹ்மத்ைத	அறிந்தவனாகிறான்.	அந்த	அறிவாளிக் 	பிரபஞ்சத்தின்	அைனத்
சக்திக ம்	ெதாண் 	 ரிகின்றன	
																										

	
:												+	

உ வ/இ ப்
வ:									+	
	ெசயல் வ:										+	

அ பவ	அைமப் கள்		

மஹ:	
ப்ரஹ்மம்	அைனத் 	அைமப் க க் ம்
லம்	



அைமப் கள்		 அைமப் கள்	 		

+உலகங்கள்
	

, லகம்		.				,
		

வானெவளி
		,	 ேமல்	உலகம்		,	

ஆதித்யன்அைனத் உலகங்கள்பைடப்
	
			

+சக்திகள்		

அக்னி
உ வங்க
ைளப்	
பைடப்ப 		

வா 	
ெசயல்
ஆற் வ 		

ஆதித்யன்		
அ பவ	ஞானம்		

சந்திரமா	(மனம்)
அைனத்ைத ம்	அறி ம்	சக்தி
		

+ஞானங்க
ள்		

ரிக்ேவதம்	
இ ப் கைளக்	
றித்த

ஞானம்		

சாமேவதம்	
ெசயல்கைள
க றித்த
ஞானம்		

யஜுர்ேவதம்	
எண்ணங்கைளக் றித்த
ஞானம்		

ஓம்	ஞானங்கைள	ேதாற் விக் ம்
லம்		

		

+வாழ் கள்
	

பிராணன்	உயிர்
வாழ் 		

அபானன்
ெசயல்
வாழ் 		

வியானன்எண்ண
வாழ் 		

அன்னம்அைனத் 	வாழ் க க் ம்
லம	

	
+	
	
	
���	���	
	
ன்	அ வாகத்தில்	இந்த	பிரபஞ்சத்தில்	உள்ள	அைனத் ம்	(அ- )	 பம்,	சக்தி.

ஞானம்	 தலியன	ப்ரஹ்மத்தின்	உ ப் கள்	என	ரிஷி	அறிவிக்கிறார்..	இைவ
அைனத் ம்	 ய	மனித ம்	ப்ரஹ்மத்தின்	ஒ 	சி ப திேய	என்ப
இதிலி ந் 	ெதளிவாகிற .
	
அ த்த	அ வாகத்தில்	மனிதனில்	ஆரம்பித் 		அவன்	ப்ரஹ்மத்தில்	எவ்வா
உைறகிறான்	என் 	ரிஷி	விளக் கிறார்..அதற் 	அ த்த	அ வாகத்தில்
ப்ரஹ்மத்தில்	ஆரம்பித் 	அத ள்	மனிதன்	எவ்வா 	உைறகிறான்	என்ப
விளக்கப்ப கிற 	.	இவ்வா 	மனிதன்	ப்ரஹ்மத்தின்	அங்கேம	என்ப 	நிைல
நாட்டப்ப கிற .		
	
	
������	��������
	
ஸ	ய	ஏேஷாஅந்தர்ஹ் தய	ஆகாஸ:	/	தஸ்மின்னயம்	 ேஷா	மேனாமய:	/
அம் ேதா	ஹிரண்மய:	/
ஸ	ய	ஏேஷாஅந்தர்ஹ் தய	ஆகாஸ:(எவேரா	அவர்	இந்த	ஹ் தய	ஆகாசம்		/
தஸ்மின்னயம்	 ேஷா	மேனாமய:	(அத ள்	இந்த	மேனாமயமான	 ஷன்)	/



அம் ேதா	ஹிரண்மய:	(இறப்பில்லாதவர்	,	உள்ளவர்		)	/
	
ெபாழிப் ைர:	எவேரா	அவர்	இந்த	ஹ் தய	ஆகாசத்ைத	சரீரமாக
ெகாண் க்கிறார்.	அத ள்	இறப்பில்லா 	(அ- )	ெசயல்	ஆற் ம்	திறைமேயா
	அைனத்ைத ம்	அறி ம்	மன	உ வாக	என் ம்	உள்ளவர்.
	
அந்தேரண	தா ேக	/ய	ஏஷ	ஸ்தன	இவாவலம்பேத	/	ேஸந்திரேயானி:	/யத்ராெஸௗ
	ேகஸாந்ேத	விவர்தேத/	வ்யேபாஹ்ய	சீர்ஷகபாேல	/
அந்தேரண	தா ேக(தாைடயின்	உள்ந வில்)	/ய	ஏஷ	ஸ்தன	இவாவலம்பேத	(எந்த
இ 	 ைலக்காம் 	ேபால்	ெதாங் கிறேதா	)/	ேஸந்திரேயானி:	(	இ ேவ
இந்திரியங்களின்	வழி	)	/யத்ராெஸௗ		ேகஸாந்ேத	விவர்தேத	(எங் 	இ
கபாலத்தின்	ேராமங்கள்	 ம்	பாகத்தில்	 ழித் க்	கிளம் கிறேதா	/	வ்யேபாஹ்ய
சீர்ஷகபாேல	(தைலக்கபாலத்தி ள்	பிரிந் 	)	/
	
ெபாழிப் ைர	:	தாைடயின்	உள்ந வில்		 ைலக்காம் 	ேபால்	ெதாங் ம்	இ ேவ
இந்திரியங்கைள	அைட ம்	வழி.		இந்த	வழி	தைல	மண்ைட	ஓட் ள்	ேராமங்கள்

ம்	அ பாகத்தில்	 ழித் ப்	பிரிந் 	கிளம் கிற .
	
ரித்யக்ெநௗ	பிரதிதிஷ்டதி	/	 வ	இதி	வாெயௗ	/	ஸுவரித்யாதித்ேய	/	மஹ	இதி

பிரஹ்மணி	/ஆப்ேநாதி	ஸ்வாராஜ்யம்	/	ஆப்ேநாதி	மனஸஸ்பதிம்	/வாக்பதிஸ்
ச ுஸ்பதி:	/ஸ்ேராத்ரபதிர்	விக்ஞானபதி:	/	ஏதத்	தேதா	பவதி	/	ஆகாஸஸரீரம்
பிரஹ்ம	/ஸத்யாத்ம	ப்ராணாராமம்	மன	ஆனந்தம்	/	ஸாந்தி	ஸம் த்தமம் தம்	/இதி
பிராசீன	ேயாக்ேயாபாஸ்வ	//
	
ரித்யக்ெநௗ	பிரதிதிஷ்டதி	( :	என் 	அக்னியில்	நிைல	ெகாள்கிறார்)	/	 வ	இதி

வாெயௗ( வ	என் 	வா வில்	)	/	ஸுவரித்யாதித்ேய	( வ	என் 	ஆதித்யனில்)	/
மஹ	இதி	பிரஹ்மணி	(மஹ	என் 	பிரஹ்மனில்	)	/ஆப்ேநாதி	ஸ்வாராஜ்யம்(	நான்
என்ற	தனித்தன்ைமைய	அைடகிறான்)	/	ஆப்ேநாதி	மனஸஸ்பதிம்(மன	ஆற்றைல
அைடகிறான்)	/வாக்பதிஸ்	ச ுஸ்பதி:	(வாக்	ஆற்றல்,பார்ைவ	ஆற்றல்)/
ஸ்ேராத்ரபதிர்	விக்ஞானபதி(ேகள்வி	ஆற்றல்	,ப த்தறி 	ஆற்றல்)	/	ஏதத்	தேதா
பவதி	(பின்னர்	இ வாக	ஆகிறான்)	/	ஆகாஸஸரீரம்	பிரஹ்ம	(ஆகாசேம
ப்ரஹ்மத்தின்	உடலாக ம்)	/சத்யாத்ம	ப்ராணாராமம்	மன	ஆனந்தம்(	உள்ளேத
	ஆத்மாவாக ம்,	பிராணேன	பிரபஞ்ச	லீைலயாக ம்		மனேத	ஆனந்தமாக ம்)	/
ஸாந்தி	ஸம் த்தமம் தம்(அைமதி,நிைற 	,இறவாைம	)	/இதி	பிராசீன
ேயாக்ேயாபாஸ்வ	(என் 	ப்ராசீனேயாக்யேன	உபாசிப்பாயாக	)	//
	
ெபாழிப் ைர:	(ஹ் தய	ஆகாசத்தில்	உள்ள	ஆத்மா	இந்த	இந்திரிய	வழியில்
ெசன் 	)	 :	என் 	தியானித் 	அக்னியில்	நிைல	ெபற் 	உ வத்ைத	அைடகிறார்.
வ:	என் 	தியானித் 	வா வில்	நிைலெபற் 	ெசயல்	ஆற்றைல	அைடகிறார்.	 வ:



என் 	தியானித் 	ஆதித்யனில்	நிைலெபற் 	எண்ண	அறி 	ஆற்றைல
அைடகிறார்	.மஹ	:	என் 	தியானித் 	பிரமனில்	நிைலெபற் 	பிரமஞானத்ைத
அைடகிறார்.	உட ம்	ெசயல்	ஆற்ற ம்	அைடந் 	நான்	என் ம்	தனித்தன்ைமைய
அைடகிறார்.
	
	மனதின்	ஆற்றைல	அைடந் 	வாக்,பார்ைவ,	ேகட்டல்,	எண்ணம்,	ப த்தறி
ஆகியவற்ைற	அைடகிறார்	பின்னர்	ப த்தறிவின்	உயரிய	நிைலயில்	பிரமஞானத்ைத
அைடகிறார்	.அதன்	விைளவாக	நான்	என் ம்	தனித்தன்ைமைய	அகற்றி
ஆகாசேம	உடலாக ம்	உளேத	ஆத்மாவாக ம்	பிராணேன	பிரபஞ்ச	லீைலயாக ம்
மனேத	ஆனந்தமாக ம்	அறிந் 	அைமதி,நிைற ,இறவாைம	என்ற	பிரஹ்மமாக
தன்ைன	உணர்கிறார்.	ப்ராசீனேயாக்யேன	இவ்வா 	உபாசிப்பாயாக.
	
க த் ைர	:	ஆத்மா	ஒன்ேற	ஆயி ம்	அ 	பல	ஜீவர்களில்	அக்னி,	வா ,
ஆதித்யன்	 தலியவர்களின்	சக்தி	நிைலெகாள் ம்ேபா 	தனித்தன்ைம	வாய்ந்த
பல	ஜீவாத்மாக்கள்	ஆக	உலகங்களில்	ெசயல்ப கின்றனர்.	உடல்,ெசயல்,மனத்தால்
பல	நிைலகளில்	இ க் ம்	அவர்களில்	சிலர்	உயர்	எண்ணங்கள்	, ரிய	ப த்தறி
லம்	ெமய்ஞானம்	அைடவதில்	 ன்ேன கின்றனர்.	பலபிறவிகளில்

பக் வமைடந் 	பிரஹ்ம	உணர்ைவ	அைடகின்றனர்.
	
உலகங்களில்	ஜீவர்கள்	ப்ரஹ்மத்தின்	அங்கங்கள்	என்ற	 ற் 	இந்த		ஞானிகளால்
ஜீவர்க க் 	உபேதசிக்கப்ப கிற .	கட ள்	ஜீவர்களில்	இ ந் ேவ பட்டவர்
என்ற	 ந்ைதய ற்றினால்	சில	ஜீவர்க க் 	எ ந்த	ஐயங்கள்	இந்த	 .வினால்
அக கின்றன.
	
������	��������		
	
ப் திவ்யந்தரி ம்	த்ெயௗர்திேஸாவாந்தரதிஸா:	/	அக்னிர்வா 	ராதித்யஸ்
சந்திரமா	ந த்ராணி	/	ஆப	ஓஷதேயா	வனஸ்பதய	ஆகாஸ	ஆத்மா	/	இத்யதி தம்
/	அதாத்யாத்மம்	/	ப்ராேணா	வ்யாேனா	அபான	உதானஸ்ஸ	மான:	/ச ுஸ்
ஸ்ேராத்ரம்	மேனா	வாக்	த்வக்	/சர்ம	மா ம்ஸ ம்ஸ்நாவாஸ்தி	மஜ்ஜா	/ஏதததி
விதாய	ரிஷிரேவாசத்	/	பாங்க்தம்	வா	இத ம்சர்வம்	பாங்க்ேதைனவ	பாங்தக்
ஸ்ப் ேணாதீதி	//	
ப் திவ்யந்தரி ம்	த்ெயௗர்திேஸாவாந்தரதிஸா:	(ப் திவீ	,	வான்ெவளி	,	ேமல்
உலகம்	,திைசகள்	,இைடதிைசகள்	)	/	அக்னிர்வா 	ராதித்யஸ்	சந்திரமா
ந த்ராணி	(அக்னி	,வா 	,ஆதித்யன்,சந்திரன்	,ந த்திரங்கள்	)		/	ஆப
ஓஷதேயா	வனஸ்பதய	ஆகாஸ		ஆத்மா	(நீர்கள்,	ஓஷதிகள்,	மரங்கள்	,	ஆகாசம்	,
ஆத்மா	)	/	இத்யதி தம்	(என் 	பைடப்பில்	உட ைறபைவ)	/	அதாத்யாத்மம்
(பின்னர்	ஆத்மா டன்	உட ைறபைவ	)	/	ப்ராேணா	வ்யாேனா	அபான
உதானஸ்சமான:	(பிராணன்	,வியானன்	அபானன்	,உதானன்	சமானன்	)	,		/ச ுஸ்



ஸ்ேராத்ரம்	மேனா	வாக்	த்வக்	(பார்ைவ,ேகட்டல்		மன ,	வாக் 	,	ஸ்பரிசம்	),	/சர்ம
மா ம்ஸ ம்ஸ்நாவாஸ்தி	மஜ்ஜா	(	ேதால்	,மாம்சம்	,தைசநார்கள்	,எ ம் 	,
எ ம் ச்ேசா 	)	/ஏதததி	விதாய	ரிஷிரேவாசத்	(இவற்ைற	ஒன்ேறாெடான்
உட ைற ம்	 க்களாக	அறிந் 	ரிஷி	 றினார்)	/	பாங்க்தம்	வா	இத ம்சர்வம்
பாங்க்ேதைனவ	பாங்தக் 	ஸ்ப் ேணாதீதி	(ஐந் களானைவ	இைவ	அைனத் ம்
ஐந் களாக	ஐந்ைத	அைடகின்றன	என் 	).	
	
ெபாழிப் ைர	:	ப் திவீ	,	வான்ெவளி	,	ேமல்	உலகம்	,திைசகள்	,இைடதிைசகள்
ஆகிய	ஐந் ம்		பிராணன்	,வியானன்	அபானன்	,உதானன்	சமானன்	ஆகிய	ஐந் ம்
ஒன்ைற	ஒன் 	அைடகின்றன.	அக்னி	,வா 	,ஆதித்யன்,சந்திரன்	,ந த்திரங்கள்
ஆகிய	ஐந் ம்	பார்ைவ,ேகட்டல்		மன ,	வாக் 	,	ஸ்பரிசம்	ஆகிய	ஐந் ம்	ஒன்ைற
ஒன் 	அைடகின்றன.	நீர்கள்,	ஓஷதிகள்,	மரங்கள்	,	ஆகாசம்	,	ஆத்மா	ஆகிய
	ஐந் ம்		ேதால்	,மாம்சம்	,தைசநார்கள்	,எ ம் 	,	எ ம் ச்ேசா 	ஆகிய		ஐந் ம்
ஒன்ைற	ஒன் 	அைடகின்றன.	
	
க த் ைர	:	உலகங்க ம்	அவற்றில்	ஏற்ப ம்	வாழ் 	அ பவங்க ம்
ஒன்ைறெயான் 	சார்ந்தி க்கின்றன.	சக்திக ம்	ெசயல்க ம்	ஒன்ைறெயான்
சார்ந்தி க்கின்றன.	ஆத்மாைவச்	சார்ந்தைவக ம்	ஜீவர்கைளச்	சார்ந்தைவக ம்
ஒன்ைறெயான் 	அைடந்தி க்கின்றன.	
	இ விதமாக ம்	ஆராய்ந் 	ரிஷி	பைடப்பைனத் ம்	ஆத்மாவின்	அங்கங்கேள	என
அறிவித் ள்ளார்.	 ன்	உபாசைன	 வில்	எ ந்த	ஐயங்க க் 	விைட
கிைடத் விட்ட .	
1.	 அைனத்ைத ம்	உள்ளடக்கிய	பிரம்மாண்டத்தின்	அைமப் ம்	ஆத்மாவின்

அங்கங்களாக	அைனத் ப்பைடப் ம்	விளங் வ ம்	ெதளி.வாகிய 		
2.	 ஜீவாத்மா	கட ளின்	ஒ 	அங்கேம	.	

	ஆயி ம்	 ன்	உபாசைனப்ப 		கட ைள	தன்னி ம்	ேவறாக	வழிபட்டா ம்
ஞானத்ைத ம்	மற்ற	பயன்கைள	அைடவதி ம்	ஒ 	தைட ம்	இல்ைல	என்ப ம்
ெதளிவாகிற .	
	
���		���		
	
ெப ம்பாலாேனா க் 	ேமற் றிய	விளக்கங்கள்	இைசவானாதாகத்		ேதான் ம்.
இந்த	விளக்கங்கைள	பின்	பற்றி	ஸ்ரீ	ராமா ஜரின்	விசிஷ்டாத்ைவத	சித்தாந்தம்
அைமந் ள்ள 	.ேம ம்	ைசவ	ைவஷ்ணவ	சாக்த	வழிபா க ம்	இைத	ஒட் ேய
அைமந் ள்ளன.
	
ஆயி ம்	ஒ சில க் 	ேம ம்	ஐயங்கள்	எ கின்றன.	ப்ரஹ்மத்தின்	அங்கங்கேள
பைடப் 	அைனத் ம்	என்றால்	பல	அள க் ட்பட்டைவ	ேசர்ந்த	ஒன்
மிகப்ெபரியதாயி ம்	அ ேபான் 	பல	இ க் ம்	வாய்ப்ைப	ம க்க யா .



உவைமக் 	 ராணங்களில்	ேகா க்கணக்கான	பிரம்மாண்டங்கள்	இ ப்பதாக
ெசால்லப்ப கிற .	ஆகேவ	ஆதாரமாக	ேம ம்	ஏேத ம்	அைமப் 	உள்ளதா?	அ
நம்	அறி க் 	 லப்ப மா?		
	
திரிசங் 	என் ம்	ரிஷி	இந்த	வினா க் 	விைடகாண	வி ம்பினார்.	ேம ம்
ஆராய	ஒேர	வழிதான்	ெதன்பட்ட .	அைனத் 	ஞானங்களின்	 லம்	ஓம்	என்ற
அ ரம்	என்ப 	மாஹசமச்யரால்	ஏற்கனேவ	அறிவிக்கப்பட் ள்ள .	ஆகேவ	அவர்
அந்த	ஓம்	என்ற	அ ரத்ைத	 றித் 	தவம்		ெசய்தார்.	அவர்	கண் 	ெவளியிட்ட
உண்ைமகள்	அ த்த	 ன் 		அ வாகங்களில்	 றப்ப கின்றன.
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ஓமிதி	பிரஹ்ம	/ஒமிதீத ம்	ஸர்வம்	/	ஓமித்ேயதத க் தி	ஹஸ்மாவா
அப்ேயாஸ்ராேவத்யாஸ்ராவயந்தி	/ஓமிதி	ஸாமானி	காயந்தி	/	ஓ ம்ேஸாமிதி
ஸஸ்த்ராணி	ஸ ம்ஸந்தி	/	ஓமித்யத்வர் :	பிரதிகரம்	பிரதிக் ணாதி	/	ஓமிதி
பிரஹ்மா	ப்ரெஸௗதி	/	ஓமித்யக்நிேஹாத்ரம ஜானாதி	/	ஓமிதி	ப்ராஹ்மண:
ப்ரவ ்யன்னாஹ	ப்ரஹ்ேமாபாப்னவாநீதி	/	ப்ரஹ்ைமேவாபாப்ேநாதி	//
	
ஓமிதி	பிரஹ்ம	(ஓம்	என் 	பிரஹ்மம்	)	/ஒமிதீத ம்	ஸர்வம்(		ஓம்	என் 	இந்த
அைனத் ம்)		/	ஓமித்ேயதத க் தி	ஹஸ்மாவா	அப்ேயாஸ்ராேவத்யாஸ்ராவயந்தி
(ஓம்	என் 	ெசால்லி	இைதத்	ெதாடர்ந் 	அல்லவா	ஆரம்பி	என்ற	அ மதி ம்
பின்னர்	ேவதத்ைதக்	ேகட்கின்றனர்	)	/	ஓமிதி	ஸாமானி	காயந்தி	(ஓம்	என்
சாமேவதம்	இைசக்கின்றனர்	)	/	ஓ ம்ேஸாமிதி	ஸஸ்த்ராணி	ஸ ம்ஸந்தி	(ஓம்
ேசாம்	என் 	ரிக்ேவதம்	உைரக்கின்றனர்)	/	ஓமித்யத்வர் :	பிரதிகரம்
பிரதிக் ணாதி(ஓம்	என் 	யஜுர்ேவதி	அத்வர் 	ஆேமாதிக்கிறார்	)		/	ஓமிதி
பிரம்மா	ப்ரெஸௗதி	(ஓம்	என் 	பிரம்மா	அைனவைர ம்	காரியத்தில்
ஈ ப த் கிறார்)	/	ஓமித்யக்நிேஹாத்ரம ஜானாதி(ஓம்	என் 	அக்னிேஹாத்ரம்
ெசய்ய	அ மதிக்கிறார்	)	/	ஓமிதி	ப்ராஹ்மண:	ப்ரவ ்யன்னாஹ
ப்ரஹ்ேமாபாப்னவாநீதி	(	ஓம்	என் 	பிராமணன்	ெசால்லி	ப்ரஹ்மத்ைத	அைடேவன்
என் 	 றினார்	)	/	ப்ரஹ்ைமேவாபாப்ேநாதி(பிரஹ்மத்ைதேய	அைடகின்றார்)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	.ஓம்	என் 	பிரஹ்மம்	.ஓம்	என் 	இந்த	அைனத் ம்.	.ஓம்	என்
இைதத்	ெதாடர்ந் 	அல்லவா	ஆரம்பி	என்ற	ெசால் ம்	பின்னர்	ேவதத்ைதக்
ேகட்கின்றனர்	.ஓம்	என் 	சாமேவதம்	இைசக்கின்றனர்	.	ஓம்	ேசாம்	என்
ரிக்ேவதம்	உைரக்கின்றார்	.	ஓம்	என் 	யஜுர்ேவதி	அத்வர் 	ஆேமாதிக்கிறார்	.ஓம்
என் 	பிரம்மா	அைனவைர ம்	காரியத்தில்	ஈ ப த் கிறார்.ஓம்	என்
அக்னிேஹாத்ரம்	ெசய்ய	அ மதிக்கிறார்	.	ஓம்	என் 	பிராமணன்	ெசால்லி
ப்ரஹ்மத்ைத	அைடேவன்	என் 	 கிறார்	.பிரஹ்மத்ைதேய	அைடகின்றார்.



	
க த் ைர	:	 தல்	உபாசைனயில்	“ஓம்”	பகன்	,இந்த்ரன்	,தாதா	என்
ேபாற்றப்பட்டார்.	இரண்டாவ 	உபாசைனயில்	“ஓம்”	மஹ:	என் ம்	பிரமத்ைதக்
றிக் ம்	 றியீடாகப்	ேபாற்றப்பட்டார்.	இந்த	 ன்றாவ 	உபாசைனயில்	“ஓம்”

என்பேத	ப்ரஹ்மம்	என்கிறார்.	ஓம்	என்ப 	ேதவேனா	அல்ல 	பைடப்
அைனத்ைத ம்	உள்ளடக்கிய	 றியீேடா	அல்ல.	ஆகேவ	ரிஷி	ஓம்	என்ற	மந்த்ரத்ைத
சிந்ைதயில்	இ த்திேய	உண்ைமைய	அறிய	தவம்	 ரிகிறார்.	அைனத் ம்	ஓம்
என்றால்	இ 	எவ்வா 	எ ந்த 	எ கிற 	என் 	ஆழ்ந் 	ஆராய்ந்தார்	.
ஆச்சரியப்ப ம்	 க் 	வந்தார்.	ஓம்	ேவதம்	ஒ பவரிடமி ந் ம்	ஆரா ம்
என்னிடமி ந் ம்	ெதாடங் வதால்	நாம்	அைனவ ேம	ஓம்	என்பதற்
லகாரணங்களாக	இ க்கேவண் ம்	.	ஓம்	என்பேத	அைனத் ம்	என்பதால்

“நான்”	என் ம்	உண ம்	நாமைனவ ேம	ஓம்	என்ற	ப்ரஹ்மம்	ஒன்ேற	தவிர
ேவறில்ைல.	இைத	ஆழ்ந்த	தவத்தின்		 லம்	ரிஷி	உ தி	ெசய்கிறார்.	தவத்ைத
எவ்வா 	இயற் வ 	என்ப 	அ த்த	அ வாகத்தில்	விவரிக்கப்ப கிற .
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தஞ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	சத்யஞ்ச		ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	தபஸ்ச

ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	தமஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	ஸமஸ்ச	ஸ்வாத்யாய
ப்ரவசேன	ச	/	அக்னயஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	அக்னிேஹாத்ரம்	ச
ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	அதிதயஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	மா ஷம்	ச
ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	பிரஜா	ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	பிரஜாதிஸ்ச
ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	/	சத்யமிதி	சத்யவசா	ராதீதர:	/தப	இதி	தேபாநித்ய:
ெபௗ சிஷ் :	/	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ஏேவதி	நாேகா	ெமௗத்கல்ய:	/தத்தி
	தபஸ்தத்திதப:	//
	
தஞ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	(வாழ் 	ஒ ங் ைற ம்	ேவதத்ைத	ஓ த ம்

விளக் த ம்)	/	சத்யஞ்ச		ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	(	உண்ைமையப்	ேபாற் த ம்
ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/	தபஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச
(தவத்ைத ம்	ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)			/	தமஸ்ச	ஸ்வாத்யாய
ப்ரவசேன	ச(	இந்திரியங்கைள	அடக் த ம்		ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)
	/	ஸமஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	(அந்தக்கரணங்கைள	அடக் த ம்
ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/	அக்னயஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச
(அக்னிகைளப்	ேபாற் த ம்		ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/
அக்னிேஹாத்ரம்	ச		ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	(அக்னிேஹாத்ரத்ைதப்	ேபாற் த ம்
	ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/	அதிதயஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச
(அதிதிகைளப்	ேபாற் த ம்		ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/	மா ஷம்	ச
ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	(	மா டநியதிகைளப்	ேபாற் த ம்		ேவதத்ைத
ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/	பிரஜா	ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	(சந்ததிகைள



பராமரிப்ப ம்	ேவதத்ைத		ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/	பிரஜனஸ்ச	ஸ்வாத்யாய
ப்ரவசேன	ச	( 	காலங்களில்	சந்ததிக க்காக	மைனவிையச்	ேச வ ம்
	ேவதத்ைத	ஓ த ம்	விளக் த ம்)		/பிரஜாதிஸ்ச	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ச	(
தன்மக்கள்	 லம்	சந்ததி	விளங்கச்	ெசய்வ ம்	ேவதத்ைத	ஓ த ம்
விளக் த ம்)			சத்யமிதி	சத்யவசா	ராதீதர:	(	(சத்யம்	என் 	சத்யவாக்கினால்
ராதீதரர்	)	/தப	இதி	தேபாநித்ய:	ெபௗ சிஷ் :	(	தவம்	என் 		நித்யதபசி
ெபௗ சிஷ் )	/	ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசேன	ஏேவதி	நாேகா	ெமௗத்கல்ய:	(ேவதம்
ஓ த ம்	விளக் த ம்	இவ்வா 	என் 	ெமௗத்கல்ய	 லத்தில்	பிறந்த	நாகர்	)	/
தத்தி		தபஸ்தத்திதப:	(அ ேவ	தவம்	அ ேவ	தவம்	)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	வாழ் 	ஒ ங் ைற	,	உண்ைம	ேப தல்	,	தவம்,	 லனடக்கம்	,
மன	அடக்கம்	,	அக்னிகைளப்	ேபாற் தல்,அக்னிேஹாத்ரத்ைதப்	ேபாற் தல	்,
அதிதிகைளப்	ேபாற் தல்	,	மானிட	நியதிகைளப்	ேபாற் தல்	,	சந்ததிகைளப்
பராமரித்தல்	,	 காலங்களில்	மைனவிையப்	 ணர்ந் 	சந்ததிகைள	உண்டாக்கல்,
தன்மக்கள்	 லம்	சந்ததி	விளங்கச்ெசய்தல்	,	இைவ	அைனத் ட ம்	ேவதம்
ஓ த ம்	விளக் த ம்	ெசய்யேவண் ம்.ராதீதரர்	சத்யவாக்கினால்	சத்தியத்ைத
ேபாற்றேவண் ெமன் ம்	,	நித்யதபசி	ெபௗ சிஷ் 	தவம்	 ரியேவண் ெமன் ம்

கின்றனர்.	ெசய்வ 	அைனத்ைத ம்	ேவதம்	ஓ தல்	விளக் தல்	 டேவ
ெசய்யேவண் ெமன் 	ெமௗத்கல்ய	 லத்தில்	பிறந்த	நாகர்	 கிறார்.
அப்ப ெசய்வேத	தவம்	என் 	அ தியிட் 	உபேதசிக்கின்றார்.
	
க த் ைர	:	சத்யம்.	தபஸ்	 தலியவற்ைற	ேவதத்ேதாடல்லாமல்	தனிேய
உபாசித்தால்	அைவ	ேமல்	உலகங்கள்,	சித்திகள்	 தலியவற்ைற	அ ளலாம்.
ஆனால்	பிரஹ்மஞானம்	அைடவ 	நிச்சயமல்ல.	அேதமாதிரி	ேவதத்ைத	மட் ம்
ஓ வ 	விளக் வ 	என்பவற்றில்	ஈ பட் 	சத்யம்,	தபஸ்	 தலிய	தர்மங்கைள
அ சரிக்காவி ல்	 னிதத்தன்ைம	அைடயா 	அதனால்	உண்ைமைய	அறி ம்
ர்ந்த	 த்தி	அைமயா 	ேவதங்களின்	உட்ெபா ைள	அறிந் 	பிரஹ்மஞானத்ைத

அைடய யா .
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அஹம்	வ் ஸ்ய	ேரரிவா	/கீர்த்தி:	பி ஷ்டம்	கிேரரிவ	/	ஊர்த்வபவித்ேரா	வாஜிநீவ
ஸ்வம் தமஸ்மி	/	திரவிண ம்	ஸவர்ச்ஸம்	/	ஸுேமதா	அம் ேதா ித:	/	இதி
த்ரிஸங்ேகார்	ேவதா வசனம்	//
அஹம்	வ் ஸ்ய	ேரரிவா	(நான்	பைடப் 	என் ம்	மரத்ைத			 ண் பவன்	)	/
கீர்த்தி:	பி ஷ்டம்	கிேரரிவ	(மைலயின்	உச்சி	ேபான்ற	 கேழா ம்	)	/
ஊர்த்வபவித்ேரா	வாஜிநீவ	ஸ்வம் தமஸ்மி	(ஓங்கிஎ ம்	 னிதமான		 ர்யன்	ேபால
மங்களமான	இறவாைமயாக	உள்ேளன்	)	/	திரவிண ம்	ஸவர்ச்சஸம்	(	வீர்யம்
பைடத்த		ரசமாக ம்	)	/	ஸுேமதா	(சிறந்த	அறி த்திறனாக ம்)அம் ேதா ித:	(



ேவதாம் தத்தால்	நைனக்கப்பட்டவனாக ம்	)	/	இதி	த்ரிஸங்ேகார்
ேவதா வசனம்	(என் 	த்ரிஸங் வின்	ஞானம்	அைடந்தபின்	 றிய	மந்திரம்	)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	நான்	பைடப்ைப	 ண் பவன்.	மைல	உச்சி	ேபான் 	அைனத்தி ம்
உயர்ந்த	 கேழா 	ஓங்கிஎ ம்	 ர்யன்	ேபால	மங்களமான	இறவாைமயாக ம்,
வீர்யம்	பைடத்த	ரசமாக ம்	,	சிறந்த	அறி த்திறனாக ம்,	ேவதாம் தத்தால்
நைனக்கப்பட்டவனாக ம்	உள்ேளன்	.
	
க த் ைர	:	சரீரம்	ெசயல்	மனம்	அைனத் க் ம்	 லமான	நான	்என்ற	உணர்ேவ
ப்ரஹ்மம்.	உணர்வின்	அளவற்ற	சக்தியால்	ஞானம்	,ப த்தறி 	எண்ணம்	ெசயல்
,ெபா ள்	உலகங்கள்	பல்விதபைடப் 	அைனத் ம்	அதனிடமி ந்ேத	உண்டாகின்றன.
பிரமஞானம்	அைட ம்	ஒ 	மனிதன	்இைதக்கா ம்	ேபா 	அவனிடமி ந் 	எ ம்
ெசாற்கேள	இந்த	மந்திரம்
.
அத்ைவத	சித்தாந்தத்ைத	பரப்பிய	ஸ்ரீ	சங்கராச்சார்யர்	பிரஹ்மேம	அைனத் ம்
என்ற	ேமற் றிய	க த்ைதப்ேபாற்றினார்.	மற்ற	சித்தாந்தங்க ம்	இதன்	ஒ
வைரய க்கப்பட்ட	ப திேய	என்பைத	விளக் ம்வண்ணம்	ஸ்ரீ	சங்கரர்	எல்லா
ெதய்வங்கைளப்ேபாற்றி ம்	,	சரணாகதி	தத்வத்ைதப்ேபாற்றி ம்	 திகள்
இயற்றி ள்ளார்..	ேம ம்	அவர்	ஸ்தாபித்த	மடங்களில்	விக்ரஹாராதைனகைள ம்
ெதாடங்கிைவத்தார்	.
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ேவதம ச்யாசார்ேயா	அந்ேதவாசினம 	ஸாஸ்தி	/சத்யம்	வத	/தர்மம்	சர	/
ஸ்வாத்யாயான்மா	ப்ரமத:	/	ஆசார்யாய	ப்ரியம்	தனமாஹ் த்ய	பிரஜாதந் ம்	மா
வ்யவச்ேசத்சஸீ:	/	ஸத்யான்ன	பிரமதிதவ்யம்/	தர்மான்ன	பிரமதிதவ்யம்	/
ஸலான்ன	பிரமதிதவ்யம்	/	 த்ைய	ந	பிரமதிதவ்யம்	/ஸ்வாத்யாய	ப்ரவசனாப்யாம்

ந	பிரமதிதவ்யம்	//	(1	)
ேவதம ச்யாசார்ேயா	அந்ேதவாசினம 	ஸாஸ்தி	(ேவதத்ைத	ெசால்லிக்
ெகா த்தபின்	 		மாணவ க் 	நல்வழி	கற்பிக்கிறார்	)	/சத்யம்	வத
(உண்ைமேய	ேப )	/	தர்மம்	சர	(	நல்ெலா க்கத்ைதக்	கைடப்பி 	)	/
ஸ்வத்யாயான்மா	ப்ரமத:(		ேவதம்	ஓ தலில்	கவனக் ைற 	ேவண்டாம்)	/
ஆசார்யாய	ப்ரியம்	தனமாஹ் த்ய	பிரஜாதந் ம்	மா	வ்யவச்ேசத்ஸீ:
(ஆசார்ய க் 	வி ப்பமான	ெசல்வத்ைதக்	ெகா த் 	பின்னர்	மக்கள்	 பமான
லத்ெதாடைர	ெவட் விடாேத)	/	ஸத்யான்ன	பிரமதிதவ்யம்	(உண்ைம

ேபாற் வதில்	கவனக் ைற 		ேவண்டாம்)/	தர்மான்ன	பிரமதிதவ்யம்
(நல்ெலா க்கத்ைத	பின்பற் வதில்	கவனக் ைற 	ேவண்டாம்	)	/	 ஸலான்ன
பிரமதிதவ்யம்(நலம்	ேப வதில	்கவனக் ைற 	ேவண்டாம்)	/	 த்ைய	ந
பிரமதிதவ்யம்	(ெசல்வம்	ஈட் வதில்	கவனக் ைற 	ேவண்டாம்)	/



ஸ்வாத்யாயப்ரவசனாப்யாம்	ந	பிரமதிதவ்யம்	(ேவதத்ைத	ஓ வதி ம்
விளக் வதி ம்	கவனக் ைற 	ேவண்டாம்)	//	(1	)
	
ெபாழிப் ைர	:	ேவதத்ைத	ெசால்லிக்	ெகா த்தபின்	 		மாணவ க் 	நல்வழி
கற்பிக்கிறார்	.உண்ைமேய	ேப .	நல்ெலா க்கத்ைதக்கைடப்பி 	.	ேவதம்	ஓ தலில்
கவனக் ைற 	ேவண்டாம்.
	
	ஆசார்ய க் 	வி ப்பமான	ெசல்வத்ைதக்	ெகா த் 	பின்னர்	மக்கள்	 பமான
லத்ெதாடைர	ெவட் விடாேத	.உண்ைம	ேபாற் வதில்	கவனக் ைற 		ேவண்டாம்.

நல்ெலா க்கத்ைத	பின்பற் வதில்	கவனக் ைற 	ேவண்டாம்	.நலம்	ேப வதில்
கவனக் ைற 	ேவண்டாம்	.ெசல்வம்	ஈட் வதில	்கவனக் ைற 	ேவண்டாம்
.ேவதத்ைத	ஓ வதி ம்	விளக் வதி ம்	கவனக் ைற 	ேவண்டாம்)	.	(1	)
	
ேதவபித் கார்யாப்யாம்	ந	பிரமதிதவ்யம்	/	மாத் ேதேவா	பவ	/	பித் ேதேவா	பவ/
ஆசார்யேதேவா	பவ	/	அதிதி	ேதேவா	பவ	/	யான்யனவத்யானி	கர்மாணி	/
தானிேசவிதவ்யானி	/	ேநா	இதராணி	/	யான்யஸ்மாக ம்	ஸுசரிதானி	/	தானி
த்வேயாபாஸ்யானி	/	(2	)
ேதவபித் கார்யாப்யாம்	ந	பிரமதிதவ்யம்	(ேதவர்கள்	,பித் க்கள்	 றித்
ெசய்யேவண் ய	கார்யங்களில்	கவனக் ைற 	ேவண்டாம்	)	/	மாத் ேதேவா	பவ
(தாைய	ெதய்வமாகக்	ெகாள்பவனாக	இ 	)	/	பித் ேதேவா	பவ	(தந்ைதைய
ெதய்வமாகக்	ெகாள்பவனாக	இ )/	ஆசார்யேதேவா	பவ	(ஆசார்யைன
ெதய்வமாகக்	ெகாள்பவனாக	இ 	)	/	அதிதி	ேதேவா	பவ	(அதிதிைய
ெதய்வமாகக்	ெகாள்பவனாக	இ 		/	யான்யனவத்யானி	கர்மாணி	(ஆனால்
இவர்க ைடய	 ற்றமற்ற	ெசயல்கள்	எைவேயா	)	/	தானிேசவிதவ்யானி
(அைவமட் ம்	பின்பற்றேவண் யைவ	)	/	ேநா	இதராணி	(மற்றைவ	அல்ல	)	/
யான்யஸ்மாக ம்	 சரிதானி	(எங்கள்	அைனவ ைடய	நல்ெலா க்கங்கள்
எைவேயா	)	/	தானி	த்வேயாபாஸ்யானி	(அைவமட் ம்	உன்னால்
பின்பற்றக் யைவ	)	/	(2	)
ேதவர்கள்	,பித் க்கள்	 றித் 	ெசய்யேவண் ய	கார்யங்களில்	கவனக் ைற
ேவண்டாம்		.தாைய	ெதய்வமாகக்	ெகாள்பவனாக	இ 		.தந்ைதைய	ெதய்வமாகக்
ெகாள்பவனாக	இ 	.	ஆசார்யைன	ெதய்வமாகக்	ெகாள்பவனாக	இ
	.அதிதிைய	ெதய்வமாகக்	ெகாள்பவனாக	இ 	.	ஆனால்	இவர்க ைடய
ற்றமற்ற	ெசயல்கள்	எைவேயா		.அைவமட் ம்	பின்பற்றேவண் யைவ	.	மற்றைவ

அல்ல		.	எங்கள்	அைனவ ைடய	நல்ெலா க்கங்கள்	எைவேயா	அைவமட் ம்
உன்னால்	பின்பற்றக் யைவ	.	(2	)
	
ேநா	இதராணி	/	ஏேக	சாஸ்மத்ச்ேரயா ம்ேஸா	பிராஹ்மணா	:	/ேதஷாம்
த்வயாஸேனன	ப்ரஸ்வஸிதவ்யம்	/ஸ்ரத்தயா	ேதயம்	/	அஸ்ரத்தயாேதயம்	/	ஸ்ரியா
ேதயம்	/ஹ்ரியா	ேதயம்	/	பியா	ேதயம்	/	ஸம்விதா	ேதயம்	/	அத	யதி	ேத



கர்மவிசிகித்ஸா	வா	வ் த்தவிசிகித்ஸா	வா	ஸ்யாத்	/		(3	)
ேநா	இதராணி	(மற்றைவ	அல்ல	)	/	ஏேக	சாஸ்மத்ச்ேரயா ம்ேஸா		பிராஹ்மணா	:	(
நம்மவரில்	எவெரல்லாம்	சிறந்த	பிராஹ்மணர்கேளா	/ேதஷாம்	த்வயாஸேனன
ப்ரஸ்வசிதவ்யம்	(	உன்னால்	அவர்க க் 	இ க்ைக	ெகா த்
உபசரிக்கப்படேவண் ம்)	/ஸ்ரத்தயா	ேதயம்	(	நம்பிக்ைக டன்
ெகா க்கப்படேவண் ம்)	/	அஸ்ரத்தயாேதயம்	(	நம்பிக்ைகயில்லா 	ெகா க்கப்பட
ேவண்டாம்	)	/	ஸ்ரியா	ேதயம்	(தன்னிட ள்ள	ெசல்வத்திலி ந்
ெகா க்கப்படேவண் ம்	)	/ஹ்ரியா	ேதயம்	( ைறேவா	என்ற	ெவட்கத் டன்
ெகா க்கப்படேவண் ம்	)	பியா	ேதயம்	( ைறேவா	என்ற	அச்சத் டன்
ெகா க்கப்படேவண் ம்	)	/	சம்விதா	ேதயம்	( ைறப்ப 	ெகா க்கப்படேவண் ம்	)
/	அத	யதி	ேத	கர்மவிசிகித்ஸா	வ் த்தவிசிகித்ஸா	வா	ஸ்யாத்	/	(ேம ம்	உனக்
ேவத	கர்மங்கைள	அ சரிப்பதிேலா	உலகநியதிகைள	அ சரிப்பதிேலா	ஐயங்கள்
ஏற்ப மாயின்	)		(3	)
மற்றைவ	அல்ல.	நம்மவரில	்எவெரல்லாம்	சிறந்த	பிராஹ்மணர்கேளா		உன்னால்
அவர்க க் 	இ க்ைக	ெகா த் 	உபசரிக்கப்படேவண் ம்.		நம்பிக்ைக டன்
ெகா க்கப்படேவண் ம்.		நம்பிக்ைகயில்லா 	ெகா க்கப்பட	ேவண்டாம்
.தன்னிட ள்ள	ெசல்வத்திலி ந் 	ெகா க்கப்படேவண் ம்.	 ைறேவா	என்ற
ெவட்கத் டன்	ெகா க்கப்படேவண் ம்.	 ைறேவா	என்ற	அச்சத் டன்
ெகா க்கப்படேவண் ம்.	 ைறப்ப 	ெகா க்கப்படேவண் ம்.	ேம ம்	உனக்
ேவத	கர்மங்கைள	அ சரிப்பதிேலா	உலகநியதிகைள	அ சரிப்பதிேலா	ஐயங்கள்
ஏற்ப மாயின்	;
ேய	தத்ர	பிராஹ்மணா:	சம்மர்ஸின:	/ க்தா	ஆ க்தா:	/	அ ா		தர்மகாமாஸ் :	/
யதா	ேத	தத்ர	வர்ேதரன்	/	ததா	தத்ர	வர்ேததா:	/	அதா	அப்யாக்யாேதஷு	/	ேய
தத்ர	பிராஹ்மணா:	ஸம்மர்ஸின:	/	 க்தா	ஆ க்தா:	/	அ ா	தர்மகாமாஸ் :	/
யதா	ேத	ேதஷு	வர்ேதரன்	/	ததா	ேதஷு	வர்ேததா:	/	ஏஷ	ஆேதஸ:	/ஏஷ	உபேதஸ:	/
ஏஷா	ேவேதாபநிஷத்	/	ஏதத ஸாஸனம்	/	ஏவ பாஸிதவ்யம்	/
ஏவ ைசத பாஸ்யம்	//	(4)
	
ேய	தத்ர	பிராஹ்மணா:	ஸம்மர்ஸின:	(	அங் 		சாஸ்த்ரார்த்த	ஆராய்ச்சி	ெசய் ம்
திறைம	உைடயவர்கள்	எவர்கள்			/ க்தா	ஆ க்தா:	(	ஈ பட்டவர்கள்	,	ஒ மித்த
க த் 	உைடயவர்கள்		/	அ ா		தர்மகாமாஸ் :	(	க ைம	தவிர்த்த
மன ைடயவர்கள்	,நல்ெலா க்கத்தில்	வி ப் ைடயவர்கள்	இ க்கின்றனேரா	)	/
யதா	ேத	தத்ர	வர்ேதரன்	(எவ்வா 	அவர்கள்	அந்த	விஷயத்தில்
ெசயல்ப வார்கேளா	)	/	ததா	தத்ர	வர்ேததா:	(அவ்வா 	அந்தவிஷயத்தில்
ெசயல்ப வாயாக	)	/	அதா	அப்யாக்யாேதஷு	(	பழிச்ெசால்க க்
ஆளா ம்ேபா 	)	/	ேய	தத்ர	பிராஹ்மணா:	ஸம்மர்ஸின:	(அங் 		சாஸ்த்ரார்த்த
ஆராய்ச்சி	ெசய் ம்	திறைம	உைடயவர்கள்	எவர்கள்)	/	 க்தா	ஆ க்தா:
(ஈ பட்டவர்கள்	,	ஒ மித்த	க த் 	உைடயவர்கள்		)/	அ ா		தர்மகாமாஸ் :
(க ைம	தவிர்த்த	மன ைடயவர்கள்	,நல்ெலா க்கத்தில	்வி ப் ைடயவர்கள்



இ க்கின்றனேரா)	/	யதா	ேத	ேதஷு	வர்ேதரன்	(எவ்வா 	அவர்கள்	அவற்றில்
ெசயல்ப வார்கேளா	)	/	ததா	ேதஷு	வர்ேததா:	(அவ்வா 	அவற்றில்
ெசயல்ப வாயாக	)	/	ஏஷ	ஆேதஸ:	(இ ேவ	கட்டைள	)	/ஏஷ	உபேதஸ:	(இ ேவ
ேபாதைன	)	/	ஏஷா	ேவேதாபநிஷத்	(இ ேவ	ேவத	உபநிஷதம்)	/	ஏதத ஸாஸனம்	(
இ ேவ	உத்தர 	)	/	ஏவ பாஸிதவ்யம்/	(இவ்வாேற	கைடபி க்கேவண் வ )
ஏவ ைசத பாஸ்யம்	(இவ்வா தான்	இ 	ேபாற்றப்படேவண் ம்	)	//	(4)
	
	அங் 		சாஸ்த்ரார்த்த	ஆராய்ச்சி	ெசய் ம்	திறைம	உைடயவர்கள்	எவர்கள்
			ஈ பட்டவர்கள்	,	ஒ மித்த	க த் 	உைடயவர்கள்	,க ைம	தவிர்த்த
மன ைடயவர்கள்	,நல்ெலா க்கத்தில்	வி ப் ைடயவர்கள்	இ க்கின்றனேரா
அவர்கள்	எவ்வா 	அந்த	விஷயத்தில்	ெசயல்ப வார்கேளா	அவ்வா
அந்தவிஷயத்தில்	ெசயல்ப வாயாக.	பழிச்ெசால்க க் 	ஆளா ம்ேபா 	அங்
	சாஸ்த்ரார்த்த	ஆராய்ச்சி	ெசய் ம்	திறைம	உைடயவர்கள்	எவர்கள்	ஈ பட்டவர்கள்
,	ஒ மித்த	க த் 	உைடயவர்கள்		க ைம	தவிர்த்த	மன ைடயவர்கள்
,நல்ெலா க்கத்தில்	வி ப் ைடயவர்கள்	இ க்கின்றனேரா	,எவ்வா 	அவர்கள்
அவற்றில்	ெசயல்ப வார்கேளா	அவ்வா 	அவற்றில்	ெசயல்ப வாயாக	,இ ேவ
கட்டைள	.இ ேவ	ேபாதைன	.இ ேவ	ேவத	உபநிஷதம்	.	இ ேவ	உத்தர .
இவ்வாேற	கைடபி க்கேவண் வ .	இவ்வா தான்	இ 	ேபாற்றப்படேவண் ம்	.
(4)
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ஹரி:	ஓம்	//	ஸன்ேனா	மித்ரஸ்ஸம்வ ண:	/	ஸன்ேனா	பவத்யர்யமா//	ஸன்ன
இந்த்ேரா	ப் ஹஸ்பதி:	/ஸன்ேனா	விஷ் க்ரம:	/	நேமா	பிரஹ்மேண	/நமஸ்ேத
வாேயா/	த்வேமவ	ப்ரத்ய ம்	ப்ரஹ்மாஸி	/	த்வாேமவ	ப்ரத்ய ம்	பிரஹ்மாவாதிஷம்
	/ தமவாதிஷம்		/	சத்யமவாதிஷம்	/	தன்மாமாவீத்/	த்த்வக்தாரமாவீத்	/
ஆவீன்மாம்/	ஆவீத்		வக்தாரம்	/ஓம்	ஸாந்தி:	ஸாந்தி:	ஸாந்தி:	//	
ஸம்	–(மங்களமாக	),	ேநா	(நமக் ),	மித்ர:	(மித்ரன்)	ஸம்	(மங்களமாக),
வ ண(.வ ணன்),	ஸம்	–(மங்களமாக	),	ேநா	(நமக் ),	பவ 	(ஆகட் ம்),	,
ப் ஹஸ்பதி	(ப் ஹஸ்பதி),	ஸம்	–(மங்களமாக	),	ேநா	(நமக் ),	விஷ் :(எங் ம்
உைறபவர்	)),	உ க்ரம:	(எங் ம்	ெசல்பவர்)	நேமா	(சரணம்)	ப்ரஹ்மேண	(ெப ம்
லேம),	நம:	(சரணம்),	ேத	(உனக் ),	வாேயா	(காற்ேற),	த்வம்	(நீ	),	ஏவ	(தாேன)

ப்ரத்ய ம்	( லனால்	அறியப்ப ம்),	ப்ரஹ்ம	(ெப ம்	 லம்),	அஸி	(உள்ளாய்	),
த்வாம்	(உன்ைன		),	ஏவ	(தாேன)	)	ப்ரத்ய ம்	( லனால்	அறியப்ப ம்),	ப்ரஹ்ம
(ெப ம்	 லம்),	அவாதிஷம்		( றிேனன்	)	 தம்	(	பைடப்பின	்ஒ ங் ைற)
அவாதிஷம்		( றிேனன்	),	சத்யம்	(இ ப்பின்	தன்ைம)	அவாதிஷம்		( றிேனன்	),
தத்	(அ )	மாம்	(என்ைன)	ஆவீத்	( ண் ய 	),	தத்	(அ )	வக்தாரம்
(ெசால்பவைர	)	ஆவீத்	( ண் ய 	),	ஆவீத்		(காத்த 	)	மாம்	(என்ைன),	ஆவீத்
(காத்த 	)	வக்தாரம்	(ெசால்பவைர	)	ஓம்	(ெப ம்	 லம்	)	ஸாந்தி	(அைமதி),



ஸாந்தி	(அைமதி),	ஸாந்தி	(அைமதி),.	
	
ெபாழிப் ைர	:	உலகங்கைளத்	தாங் ம்	மித்ரேன	அறிைவத்தாங் ம்	வ ணேன
அறிைவ	நல் ம்	அர்யமேன	,வாழ்ைவ	அ ம்	இந்திரேன	,ஞான	வாக்ைக
அ ம்	ப் ஹஸ்பதிேய	,	எங் ம்	நிைறந்தவ ம்	எங் ம்	ெசல்பவ மான	சவித்
ேதவேன	எங்க க் 	மங்களத்ைத	அ ள்வீர்களாக	.	ப்ரஹ்மம்	என்ற	ஆதி லேம
சரணம்	,வாழ்வின்	சக்தியாகிய		காற்ேற	சரணம்	நீதான	் லனால	்அறியப்ப ம்
ஆதி லமாக	உள்ளாய்	.நீதான	் லனால்	அறியப்ப ம்	ஆதி லெமன் 	 றிேனன்
.,	பைடப்பின்	ஒ ங் ைற	என் 	 றிேனன்	,	இ ப்பின்	தன்ைம	என்
றிேனன்	.அந்த	ஆதி லம்	என்ைனத் ண் ய 		.அந்த	ஆதி லம்	ஆசிரியைர
ண் ய 	.என்ைனக்காத்த 		.ஆசிரியைரக்காத்த 		.ஓம்	ப 	உலகில்	அைமதி

,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி.	மனஉலகில்	அைமதி.
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ஸஹானாவவ 	/	ஸஹெநௗ	 னக் 	/	ஸஹவீர்யம்	கரவாவைஹ	/	ேதஜஸ்வி
நாவதீதமஸ் 	/	மாவித்விஷாவைஹ	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்தி:	//
	
ஸஹானாவவ 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக	)	/	ஸஹெநௗ
னக் 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக	)	/	சஹவீர்யம்	கரவாவைஹ
(ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	)	/	ேதஜஸ்வி	நாவதீதமஸ் 		(கற்ற
ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்)	/	மாவித்விஷாவைஹ
(ெவ க்காமல்	வாழ்ேவாமாக)	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்தி:	(ஓம்	ப 	உலகில்
அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்	அைமதி)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக.	எங்கள்
இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக		.ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	.
கற்ற	ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்	.ெவ க்காமல்
வாழ்ேவாமாக	.ஓம்	ப 	உலகில்	அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்
அைமதி.
	
பிரஹ்மவிதாப்ேநாதி	பரம்	/	தேதஷாப் க்தா	/	ஸத்யம்	ஞானம்	அனந்தம்	பிரஹ்ம		/
ேயா	ேவத	நிஹிதம்	 ஹாயாம்	பரேம	வ்ேயாமன்	/	ேஸா	அஸ் ேத	ஸர்வான்
காமாந்த்ஸஹ	/	பிரஹ்மணா		விபஸ்சிேததி	/
பிரஹ்மவிதாப்ேநாதி	பரம்	(ேவதத்தின்	உட்ெபா ைள	அறிந்தவன்	பரம்ெபா ைள
அைடகிறான்	)	/	தேதஷாப் க்தா	(அைதக் றித் 	இந்த	உ திெமாழி	)	/	சத்யம்
ஞானம்	அனந்தம்	பிரஹ்ம	(சத்யமான ம்,	ஞான ம்	 வில்லாத ம்	ேவதம்	)			/
ேயா	ேவத	நிஹிதம்	 ஹாயாம்	பரேம	வ்ேயாமன்(பரெவளியில்	ஹ் தய
ைஹயி ள்	ைவக்கப்பட் ள்ள	பரம்	ெபா ளாகிய	அைத	எவன்	அறிவாேனா	)	/

ேஸா	அஸ் ேத	ஸர்வான்	காமாந்த்ஸஹ	(அவன்	வி ம்பிய	அைனத்ைத ம்
ய்த் 	மகிழ்கிறான்	)	/	பிரஹ்மணா		விபஸ்சிேததி	(	ேவதத்தினால்	அைடந்த

ஞானத்தால்	என் 	)	/
	
ெபாழிப் ைர	:	ேவதத்தின்	உட்ெபா ைள	அறிந்தவன்	பரம்ெபா ைள	அைடகிறான்
.அைதக் றித் 	இந்த	உ திெமாழி	ேவதத்தில்	உள்ள .	“ேவதம்	சத்தியமான ,
ஞானத்ைத	அளிப்ப ,	 வில்லாத 	.	பரெவளியில்	ஹ் தய	 ைஹயி ள்
ைவக்கப்பட் ள்ள	பரம்	ெபா ளாகிய	அைத	எவன்	அறிவாேனா	அவன்
ேவதஞானத்தினால்		வி ம்பிய	அைனத்ைத ம்	ஒன் ேசர	 ய்த் 	மகிழ்கிறான்	.”
	



க த் ைர	:	இந்த	அ வாகத்தில்	ெசயல்	 லம்	ப்ரஹ்மத்ைத	ப்பற்றி
ஆராயப்ப கிற 	.	ெசயல்கள்	அைனத்தி ம்	அறிைவப்ெப க் ம்	ெசயேல
சிறந்த .	.அறி 	ேமம்பட	ேமம்பட	வி ம்பியைத	அைட ம்	ஆற்றல்
ேமம்ப கிற ..உதாரணமாக	தாவரங்கைள	விட	மி கங்கள்	அறிவில்
ேமம்பட் ப்பதால்	அவற்றின்	வி ம்பியைத	அைட ம்	ஆற்றல்	அதிகம்.அவற்ைற
விட	சாதாரண	மனித க் ம்	,அவைனவிட	அறிவாளிக் ம்	இந்த	ஆற்றல்
அதிகமாக	உள்ள .	ேதவர்க க் ம்	ேமேல	ஆற்றல்		ெபறேவண் மாயின்
ேவதஞானம்	ஒன்ேற	வழி	.	ேவதத்தின்	உட்ெபா ைள	அறிந்தவன்	பிரஹ்மாவின்
நிைல	வைர	ேவண் யன	ேவண் யவாேற	அைடந் 	இன் கிறான்	.
சாந்ேதாக்ய	உபநிஷத்	மந்த்ரம்	8	–	2	-	10		அவைனப்பற்றி	இவ்வா 	 கிற
	
“	எந்த	விஷயத்தில்	அவன்	கவனம்	ெசல்கிறேதா	,	ேம ம்	எந்த	ெபா ைள
வி ம் கிறாேனா	அவ ைடய	சங்கல்பத்தினால்	அைவ	ேதான் கின்றன.அவற்ைற
அைடந் 	அவன்	ேமன்ைம ம்	மகிழ்ச்சி ம்	ெப கிறான்.”
	
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாதாத்மன	ஆகாஸஸ்	ஸம் த:	/	ஆகாஸாத்	வா :	/
வாேயாரக்னி:	/அக்ேனராப	:	/	அத்ப்ய:	ப் திவீ	/	ப் திவ்யா	ஓஷதய:	/	ஒஷதீப்ேயா
அன்னம்	/	அன்னாத் ஷ:	/
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாதாத்மன	ஆகாஸஸ்ஸம் த:	(அதில்		அல்ல 	இதில்
	ஆத்மாவிலி ந் 	ஆகாசம்	உண்டான 	)	/	ஆகாஸாத்	வா :	(ஆகாசத்திலி ந்
காற் )	/	வாேயாரக்னி:	(காற்றிலி ந் 	அக்னி	)	/அக்ேனராப	:	(அக்னியிலி ந்
நீர்கள்		)	/	அத்ப்ய:	ப் திவீ	(நீர்களிளி ந் 	 மி	)	/	ப் திவ்யா	ஓஷதய:
( மியிலி ந் 	பயிர்கள்	)	/	ஒஷதீப்ேயா	அன்னம்	(பயிர்களிலி ந் 	ேசா 	)	/
அன்னாத் ஷ:	(ேசாற்றிலி ந் 	 ஷன்)	/
	
ெபாழிப் ைர	:	பரெவளியில்	அல்ல 	இதயெவளியில்		ஆத்மாவிலி ந் 	ஆகாசம்
உண்டான 	.ஆகாசத்திலி ந் 	காற் .	காற்றிலி ந் 	அக்னி	.	அக்னியிலி ந்
நீர்கள்		.நீர்களிலி ந் 	 மி	. மியிலி ந் 	பயிர்கள்	.பயிர்களிலி ந் 	ேசா .
ேசாற்றிலி ந் 	 ஷன்.
	
க த் ைர	:	ஆத்மாவிலி ந் 	 ஷன்	ேதான் ம்	 ைறயினால்	 ஷன்	 மி
நீர்கள்	அக்னி	காற் 	ஆகாசம்	ஆத்மாவின்	பரிணாமங்கேள	என்ப
ெதளிவாகிற .	 மிைய	ஒ வன்	ஆராய்வானாகில்	அவன்	 ைறேய	நீர்கள்
அக்னி	காற் 	ஆகாசம்	இவற்ைறக்கண் 	 வில்	சத்	அல்ல 	இ ப் 	என்ற
ஆத்மாைவக்	காண்பான்	.	அேதமாதிரி	 ஷைன	ரிஷி	ஆராய்ந் 	அவ ள்	அேத
ஆத்மாைவக்	காண்கிறார்.	இந்த	ஆராய்ச்சிேய	உபநிஷத்தின்	பின்வ ம்
அ வாகங்களில்	விவரிக்கப்ப கிற .	 தல்	அ வாகம்	ைமயக்க த்ைத

க்கமாக	அறிவிக்கிற .	இ பற்றிேய	பரெவளியி ம்	மனித ள் ம்	உள்ள
அந்த	ஒேர	ஆத்மாவிலி ந் 	இந்த	பைடப் 	உண்டாகிற 	என்பைத”	தஸ்மாத்	வா



ஏதஸ்மாத்வா	‘	என்ற	ெசாற்களின்	 லம்	அறிகிேறாம்	.
	
ஸ	வா	ஏஷ	 ேஷாஅன்னரஸமய:	/	தஸ்ேயதேமவ	ஸிர:	/	அயம்	த ிண:	ப :	/
அய த்தர:	ப :	/	அயமாத்மா	/	இதம்	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா
பவதி	//
ஸ	வா	ஏஷ	 ேஷாஅன்னரஸமய:	(	இந்த	 ஷேனா	 ம்	அன்னரசத்தால்
உண்டானவன்	)	/	தஸ்ேயதேமவ	ஸிர:	(	அன்னேம	அவ க் 	தைல)	/	அயம்
த ிண:	ப :	(	அன்னம்	வல 		பாகம்	/	அய த்தர:	ப :	(அன்னம்	இட
பாகம்)	/	அயமாத்மா	(அன்னம்	ஆத்மா)	/	இதம்	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	(அன்னம்
கீழ்பக்க	ஆதாரம்	)	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	(இைதக் றித் ம்	இந்த
ேவதமந்த்ரம்	உள்ள )	//
	
ெபாழிப் ைர		இந்த	 ஷேனா	 ம்	அன்னரசத்தால்	உண்டானவன்.	அன்னேம
அவ க் 	தைல.	அன்னம்	வல 		பாகம்	.அன்னம்	இட 	பாகம்	.அன்னம்	ஆத்மா.
அன்னம்	கீழ்பக்க	ஆதாரம்	.இைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள .
	
க த் ைர	:	அன்னேகாசம்	 ம்	அன்னத்தாேலேய	இயங் கிற .	உடலியக்கம்
தானாக	அன்னத்தால்	இயங் வ 	நாம்	அைனவ ம்	அறிந்தேத.. மியின்
பரிணாமம்	மனிதனில்	அன்னமாகத்ேதான் கின்ற .ஒ 	 ஷன்	தைலயினால்
லன்கள்	 லம்	உலைக	அறிகிறான்	.உடலின்வல 	இட 	பாகங்கள்	ெசயல் ரிய
உத கின்றன.	ஆத்மா	 ஷனின்	அைனத் 	அ பவங்கைள ம்	உணர்கிற .
ஆதாரம்	 ஷைனத்	தாங் கிற ..	அன்னேகாசத்தில்	அைனத் ேம	அன்னமாக
உள்ள .	இந்த	அன்னமய	 ஷன்	நாம்	கா ம்	இந்த	ெவளி	உலைகக்
காண்பதில்ைல	.	அன்னமயேகாசத்தில்	மட் ம்	வா ம்	ஜீவன்க க்
உதாரணமாக	விைதகைளக்	 றலாம்	.இவற்றில்	உயிர்	உள்ள 	.ஆனால்	 மியில்
விைதத் 	நீர்வி ம்வைர	இ 	அன்னேகாசம்	ஒன்றில்	மட் ம்	வாழ்கிற .
.
���������	��������
	
அன்னாத்ைவ	பிரஜா:	பிரஜாயந்ேத	/	யா:	காஸ்ச	ப் திவீ ம்ஸ்ரிதா:	/	அேதா
அன்ேனைனவ	ஜீவந்தி	/	அைதனதபியன்த்யத	:	/	அன்ன ம்ஹி	 தானாம்
ஜ்ேயஷ்டம்	/	தஸ்மாத்	ஸர்ெவௗஷத ச்யேத	/	ஸர்வம்	ைவ	ேத	அன்னமாப் வந்தி	/
ேய	அன்னம்	ப்ரஹ்ேமாபாஸேத	/		அன்ன ம்ஹி	 தானாம்	ஜ்ேயஷ்டம்	/	தஸ்மாத்
ஸர்ெவௗஷத ச்யேத	/	அன்னாத்	 தானி	ஜாயந்ேத	/	ஜாதான்யன்ேனன	வர்தந்ேத
/	அத்யேத	அத்திச	 தானி	/	தஸ்மாதன்னம்	த ச்யத	இதி
	
அன்னாத்ைவ	பிரஜா:	பிரஜாயந்ேத	(அன்னத்திலி ந் தான்	பிராணிகள்
	உண்டாகின்றனர்)		/	யா:	காஸ்ச	ப் திவீ ம்ஸ்ரிதா:	(	யார்	எவெரல்லாம்	 மிைய
அைடந் ள்ளார்கேளா)	/	அேதா	அன்ேனைனவ	ஜீவந்தி	(பின்னர்



அன்னத்தினாேலேய	வாழ்கின்றனர்	)	/	அைதனதபியன்த்யத	:	(பின்னர்	 வில்
இதனிடேம	ெசல்கின்றனர்)	/	அன்ன ம்ஹி	 தானாம்	ஜ்ேயஷ்டம்	(	அன்னேம
பிராணிக க் 	 த்த 	)/	தஸ்மாத்	ஸர்ெவௗஷத ச்யேத	(அதனால்
அைனவ க் ம்	ம ந் 	என	 றப்ப கிற 	)	/	ஸர்வம்	ைவ	ேத
அன்னமாப் வந்தி	(அைனத் 	அன்னங்கைள ேம	அவர்கள்	அைடகின்றனர்		/
ேய	அன்னம்	ப்ரஹ்ேமாபாஸேத	(எவர்	அன்னத்ைத	ப்ரஹ்மமாக
உபாசிக்கின்றார்கேளா	)	/		அன்ன ம்ஹி	 தானாம்	ஜ்ேயஷ்டம்	(அன்னேம
பிராணிக க் 	 த்த 	)/	தஸ்மாத்	சர்ெவௗஷத ச்யேத	(அதனால்
அைனவ க் ம்	ம ந் 	என	 றப்ப கிற 	)		/	அன்னாத்	 தானி	ஜாயந்ேத
(அன்னத்திலி ந் 	பிராணிகள்	பிறக்கின்றனர்	)/	ஜாதான்யன்ேனன	வர்தந்ேத
(பிறந்தைவ	அன்னத்தினால்	வளர்கின்றன	)	/	அத்யேத	அத்திச
தானி(உண்ணப்ப கிற ,உண்கிற 	பிராணிகளால்/கைள		/	தஸ்மாதன்னம்

த ச்யத	இதி	(அதனால்	அன்னம்	[உண்ப 	]	என	 றப்ப கிற 	)
	
ெபாழிப் ைர	:	அன்னத்திலி ந் தான்	பிராணிகள்		உண்டாகின்றனர்.	யார்
எவெரல்லாம்	 மிைய	அைடந் ள்ளார்கேளா.	பின்னர்	அன்னத்தினாேலேய
வாழ்கின்றனர்	.பின்னர்	 வில்	இதனிடேம	ெசல்கின்றனர்.	அன்னேம
பிராணிக க் 	 த்த 	.அதனால்	அைனவ க் ம்	ம ந் 	என	 றப்ப கிற .
எவர்	அன்னத்ைத	ப்ரஹ்மமாக	உபாசிக்கின்றார்கேளா	அைனத்
அன்னங்கைள ேம	அவர்கள்	அைடகின்றனர்		.அன்னேம	பிராணிக க்
த்த 	.அதனால்	அைனவ க் ம்	ம ந் 	என	 றப்ப கிற

.அன்னத்திலி ந் 	பிராணிகள்	பிறக்கின்றனர்	.பிறந்தைவ	அன்னத்தினால்
வளர்கின்றன.	பிராணிகளால்	உண்ணப்ப கிற 	பிராணிகைள	உண்கிற
அதனால்	அன்னம்	[உண்ப 	]	என	 றப்ப கிற 	.
	
க த் ைர	:	அன்னத்ைத	ஒ வன்	ப்ரஹ்மம்	என் 	உபாசிப்ப 	என்பதின்	ெபா ள்
அவன்	அன்னத்ைதப்பற்றி	 ம்	ஆராய்ந் 	அறியேவண் ம்..பல்வைக
அன்னங்கைள	எப்ப 	உற்பத்தி	ெசய்யேவண் ம்.அவற்ைற	எவ்வா
பயன்ப த்தேவண் ம்	என்பேத..	அப்ப 	உபாசிப்பவனான	பிரமவித்		பிரமமாகிற
அன்னத்ைத	ேவண் யப 	அைடவான்.
	
ன்னர்	ஹ் தயெவளி	அல்ல 	பரெவளி	என	 றப்பட்டவா 	இங் ம்	 ன்னர்

அன்னத்ைதப்பற்றி	பிராணிகள்	ேநாக்கி ம்	பின்னர்	அன்னத்தின்	ேநாக்கி ம்
றப்ப கிற 	. ன்னர்	ேநாக் 	பிராணியின்	தனிப்பட்ட	ேநாக் 	.அதாவ

வ்யஷ் 	ேநாக் 	.பின்னர்	ேநாக் 	அன்னத்தின்	 ைமயான	ேநாக் 	அதாவ
சமஷ் 	ேநாக் .	இவ்வாேற	பின்வ ம்	ேகாசங்களி ம்	வ்யஷ் 	சமஷ் 	ேநாக் கள்
விளக்கப்ப கின்றன..
	
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாதன்னரஸமயாத்	/	அன்ேயாஅந்தர	ஆத்மா	பிராணமய;	/



ேதைனஷ ர்ண:	/	ஸ	வா	ஏஷ ஷ	வித	ஏவ	/	தஸ்ய	 ஷ	விததாம்	/	அன்வயம்
ஷவித:	/தஸ்ய	பிராண	ஏவ	ஸிர:	/	வ்யாேனா	த ிண:	ப :	/	அபான	உத்தர:

ப :	/	ஆகாஸ	ஆத்மா	/	ப் திவீ	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	//
	
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாதன்னரஸமயாத்(அதிலி ந்ேதா	இதிலி ந்ேதா
அன்னரசமயத்திலி ந் )	/	அன்ேயாஅந்தர	ஆத்மா	பிராணமய;	(ேவறாக	உள்ேள
பிராணமய	ஆத்மா	)/	ேதைனஷ ர்ண	(அதனால்	இ 	நிைறந்த )		/	ஸ	வா
ஏஷ ஷ	வித	ஏவ	(அ ம்	இந்த	 ஷன்	மாதிரிேய	)	/	தஸ்ய	 ஷ
விததாம்(அந்த ஷவிதத்ைத	)	/	அன்வயம்	 ஷவித:	(ஒட் ேய
இந்த ஷவிதம்)	/தஸ்ய	பிராண	ஏவ	ஸிர:	(அதற் 	பிராணேன	தைல	)	/	வ்யாேனா
த ிண:	ப :	(வியானன்	வல பாகம்)	/	அபான	உத்தர:	ப :	(அபானன்
இட பாகம்	)	/	ஆகாஸ	ஆத்மா	(ஆகாசம்	ஆத்மா	)	/	ப் திவீ	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா
( மி	கீழ்பக்க	ஆதாரம்	)	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	(இைதக் றித் ம்	இந்த
ேவதமந்த்ரம்	உள்ள )		//
	
ெபாழிப் ைர	:	பிராணிகளிலி ந்ேதா	அன்னத்திலி ந்ேதா	உள்ள
அன்னரசமயத்திலி ந் .	ேவறாக	உள்ேள	பிராணமய	ஆத்மா	உள்ள .	அதனால்
இந்த	அன்னமயேகாசம்		நிைறந்த .	அந்த	பிராணமய	ேகாச ம்		இந்த
அன்னமயேகாசம்		மாதிரிேய	.அந்த ஷவிதத்ைத	ஒட் ேய	இந்த	பிராணமய

ஷவிதம்.	அதற் 	பிராணேன	தைல.	வியானன்	வல பாகம்.	அபானன்
இட பாகம்.	ஆகாசம்	ஆத்மா	.	 மி	கீழ்பக்க	ஆதாரம்	.	இைதக் றித் ம்	இந்த
ேவதமந்த்ரம்	உள்ள .
	
க த் ைர	:	இந்த	பிராணமய ஷன்	நீர்களின்	பரிணாமம்.	உலகத்ைத
பிராணனால்	அறிகிறான்.	வ்யானனா ம்,	அபானனா ம்
ெசயல் ரிகிறான்..சரீரத்தில்	உள்ள	ஆத்மா	ஆகாசத்தால்	உணர்கிறான். மி
இவ க் 	ஆதாரம்	.இவ ம்	நாம்	கா ம்	ெவளிஉலைகக்	காண்பதில்ைல
.அன்னமய,பிராணமய	ேகாசங்களில்	மட் ம்வா ம்	ஜீவன்க க் 	தாவரங்கைள
உதாரணமாகக்	ெகாள்ளலாம்	.
	
பிராணம்	ேதவா	அ ப்ராணந்தி	/ம ஷ்யா:	பஸவஸ்ச்ச	ேய	/ப்ராேணா	ஹி
தானாமா :	/	தஸ்மாத்	ஸர்வா ஷ ச்யேத	/	ஸர்வேமவ	த	ஆ ர்யந்தி	/	ேய

பிராணம்	ப்ரஹ்ேமாபாஸேத	/	ப்ராேணா	ஹி	 தானாமா :	/	தஸ்மாத்
சர்வா ஷ ச்யத	இதி	/	தஸ்ையஷ	ஏவ	சாரீர	ஆத்மா	/	ய;	 ர்வஸ்ய	/
பிராணம்	ேதவா	அ ப்ராணந்தி	(ேதவர்கள்	பிராணைன	ஒட் ேய	வாழ்கின்றனர்)		/
ம ஷ்யா:	பசவஸ்ச்ச	ேய	(மனிதர்கள்,	மி கங்க ம்	எைவேயா	)	/ப்ராேணா	ஹி
தானாமா :	(பிராணன்தான்	பிராணிகளின்	வாழ் 	)	/	தஸ்மாத்

சர்வா ஷ ச்யேத(	ஆதலால்	அைனத் க் ம்	வாழ் 	எனக்	 றப்ப கிற 	)		/
சர்வேமவ	த	ஆ ர்யந்தி	(	அவர்கள்	அைனவ ேம	வாழ்ைவ	அைடகின்றனர்)/	ேய



பிராணம்	ப்ரஹ்ேமாபாசேத	(	எவர்கள்	பிராணைன	ப்ரஹ்மம்	என்
உபாசிக்கின்றனேரா	/	ப்ராேணா	ஹி	 தானாமா 	(பிராணன்தான்	பிராணிகளின்
வாழ் 	)/	தஸ்மாத்	சர்வா ஷ ச்யத	இதி	(ஆதலால்	அைனத் க் ம்	வாழ் 	எனக்
றப்ப கிற 	)	/	தஸ்ையஷ	ஏவ	சாரீர	ஆத்மா	/	ய;	 ர்வஸ்ய	/	(அவ க்
ன்னவன்	ஆத்மா	எ ேவா	அ 	சரீரம்	)

	
ெபாழிப் ைர	:	ேதவர்கள்	பிராணைன	ஒட் ேய	வாழ்கின்றனர்.	மனிதர்கள்,
மி கங்க ம்	எைவேயா	அைவ ம்	.	பிராணிகளின்	வாழ் 	பிராணனால்தான்.
ஆதலால்	அைனத் க் ம்	வாழ் 	எனக்	 றப்ப கிற 	.	எவர்கள்	பிராணைன
ப்ரஹ்மம்	என் 	உபாசிக்கின்றனேரா	அவர்கள்	அைனவ ேம	வாழ்ைவ
அைடகின்றனர்.	பிராணன்தான்	பிராணிகளின்	வாழ் 	.ஆதலால்	அைனத் க் ம்
வாழ் 	எனக்	 றப்ப கிற 	.அவ க் 	 ன்னவன்	ஆத்மா	எ ேவா	அ 	சரீரம்
க த் ைர	:	ப்ராணமய ஷ க் 	சரீரம்	அன்னமய	 ஷனின்	ஆத்மாவாக
அைமகிற .	அன்னமய	 ஷ க் 	ஆத்மா	அன்னேம	ஆதலால்	பிராணமய

ஷனின்	சரீரம்	அன்னத்தாலாகிய ..	எவர்கள்	பிராணைன	ப்ரஹ்மம்	என்
உபாசிக்கின்றனேரா	அவர்கள்	நீண்ட	ஆ ைள	அைடகின்றனர்	.
	
தஸ்மாத்	வா	ஏதஸ்மாத்	பிராணமயாத்	/	அன்ேயா	அந்தர	ஆத்மா	மேனாமய:/
ேதைனஷ ர்ண:	/	ஸ	வா	ஏஷ	 ஷ	வித	ஏவ	/	தஸ்ய	 ஷ	விததாம்	/	அன்வயம்

ஷ	வித:	/	தஸ்ய	யஜுேரவ	ஸிர:	/	ரிக்	த ிண:	ப :	/	ஸாேமாத்தர	:	ப :	/
ஆேதஸ	ஆத்மா	/	அதர்வாங்கிரஸ:	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி
//
	
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாத்பிராணமயாத்(அதிலி ந்ேதா	இதிலி ந்ேதா	பிராண
மயத்திலி ந் )	/	அன்ேயாஅந்தர	ஆத்மா	மேனாமய;	(ேவறாக	உள்ேள	மேனா	மய
ஆத்மா	)/	ேதைனஷ ர்ண	(அதனால்	இ 	நிைறந்த )		/	ஸ	வா	ஏஷ ஷ	வித	ஏவ
(அ ம்	இந்த	 ஷன்	மாதிரிேய	)	/	தஸ்ய	 ஷ	விததாம்(அந்த ஷவிதத்ைத	)
/	அன்வயம்	 ஷவித:	(ஒட் ேய	இந்த ஷவிதம்)	/தஸ்ய	யஜுேரவ	ஸிர:	(அதற்
யஜுர்ேவதேம	தைல	)	/	ரிக்		த ிண:	ப :	(	ரிக்ேவதம்		வல பாகம்)	/
	ஸாேமாத்தர:	ப :	(	சாமேவதம்		இட பாகம்	)	/	ஆேதஸ		ஆத்மா	(கட்டைள
	ஆத்மா	)	/	அதர்வாங்கிரஸ:	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	(ஆஸ்ரம	தர்மங்கள்		கீழ்பக்க
ஆதாரம்	)	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	(இைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்
உள்ள )		
	
ெபாழிப் ைர	:	ப்ராணனிலி ந்ேதா	பிராணமய	ஜீவன்களிலி ந்ேதா
பிராணமயத்திலி ந் 	ேவறாக	உள்ேள	உள்ள	மேனாமயாத்மாவினால்	இ
நிைறந்த 	.	அந்த	மேனாமயேகாச ம்	பிராணமயேகாசம்	ேபாலேவ	உள்ள .	அந்த

ஷ	விதத்ைத	ஒட் ேய	இந்த	மேனாமய	 ஷ	வித ம்.	அதற் 	யஜுர்ேவதேம
தைல	.ரிக்ேவதம்	வல பாகம்.	சாமேவதம்	இட பாகம்.	ேவதத்தின்	கட்டைளகேள



ஆத்மா.	ஆஸ்ரம	தர்மங்கைள	அைடவிக் ம்	அதர்வண	ேவதேம	ஆதாரம்.
இைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள .
	
க த் ைர	:	இந்த	மேனாமய ஷன்	அக்னியின்	பரிணாமம்.	நாம்	கா ம்	ெவளி
உல 	இவனால்	காணப்ப வேத	.	வாழ்வில்	ேவதங்கள்	அறிவிக் ம்
கட்டைளக க் 	ஏற்ப	ெசயல்கைள	 ரிய	ேவண் ம்	என	ரிஷி	அறிவிக்கிறார்.
இந்த	ேகாசத்தில்	வா ம்		ஜீவன்க க் 	ஒ 	சிறிய	அள க் 	மி கங்கைள ம்	,

	அள க் 	மனிதர்கைள ம்		உதாரணமாகக்	ெகாள்ளலாம்.
	
.யேதாவாேசா	நிவர்த்தந்ேத	/	அப்ராப்ய	மனஸா	ஸஹ	/	ஆனந்தம்	பிரஹ்மேணா
வித்வான்	/	ந	பிேபதி	கதாசேநதி	/	தச்ையஷ	ஏவ	ஸாரீர	ஆத்மா	/	ய:	 ர்வஸ்ய	/
.யேதாவாேசா	நிவர்த்தந்ேத(எங்கி ந் 	ேவதங்கள்	தி ம்பிவி கின்றனேவா	)	/
அப்ராப்ய	மனஸா	ஸஹ	(மன டன்	 ட	அைடயாமல்	)	/	ஆனந்தம்	பிரஹ்மேணா
வித்வான்(	ேவதத்தின்	உட்ெபா ைள	அறிந் 	ஆனந்திக் ம்		அறிஞன்	)	/	ந	பிேபதி
கதாசேநதி(	எப்ேபா ம்	அச்சத்ைத	அைடவதில்ைல		என் )	/	தஸ்ையஷ	ஏவ	ஸாரீர
ஆத்மா		/	ய:	 ர்வஸ்ய	(அதற் 	 ன்னவன்	ஆத்மா	எ ேவா	அ 	சரீரம்	)
ெபாழிப் ைர	:	ேவதமந்த்ரங்கைளக்	 றி	கட்டைளயிடப்பட்ட	கர்மங்கைளச்
ெசய்பவன்	,	ேவதமந்த்ரங்களின்	உட்ெபா ைள	அறிந் 	எப்ேபா ம்	அச்சத்ைத
அைடயாமல்	ஆனந்தத்திேலேய	திைளத்தி க் ம்	அறிஞனின்	நிைலைய
அைடவதில்ைல.பிராணமயனின்	ஆத்மாவாகிய	ஆகாசேம	மேனாமயனின்	சரீரம்	.
	
க த் ைர	:	மேனாமயேகாசத்தில்	 ரியக் ய	சிறந்தெசயல்	ேவதங்களின்
கட்டைளப்ப 	கர்மாக்கைள	ெசய் 	தன்	மனதில்	எ ம்	வி ப்பங்கைள	 ர்த்தி
ெசய் ெகாள்வேத.	இதனால்	 தத் க் 	இைசந்த	 ைறயில்	இவ் லகி ம்
,ேமல்	உலகங்களி ம்	இன்பம்	அைடயலாம்.	ஆனால்	இதன் லம்	ேவதத்தின்
உட்ெபா ைள	அறிந்தவன்	நிைலைய	அைடய யா .	அந்த	நிைலயில்தான்
எப்ேபா 	இந்த	இன்பம்	 ந் வி ேமா	என்ற	அச்சம்	இல்லாமல்	ஆனந்தமாக
இ க்க	இய ம்.
	
தஸ்மாத்	வா	ஏதஸ்மான்மேனாமயாத்	/	அன்ேயா	அந்தர	ஆத்மா	விஞ்ஞான	மய:/
ேதைனஷ ர்ண:	/	ஸ	வா	ஏஷ	 ஷ	வித	ஏவ	/	தஸ்ய	 ஷ	விததாம்	/	அன்வயம்

ஷ	வித:	/	தஸ்ய	ஸ்ரத்ைதவ	சிர:	/	 தம்		த ிண:	ப :	/	ஸத்ய த்தர	:	ப :
/	ேயாக		ஆத்மா	/	மஹ:	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	//
	
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாத்	மேனாமயாத்(அதிலி ந்ேதா	இதிலி ந்ேதா	மேனா
மயத்திலி ந் )	/	அன்ேயாஅந்தர	ஆத்மா	விஞ்ஞானமய;	(ேவறாக	உள்ேள
விஞ்ஞானமய	அதாவ 	 ண்ணறி 	மய		ஆத்மா	)/	ேதைனஷ ர்ண	(அதனால்
இ 	நிைறந்த )		/	ஸ	வா	ஏஷ ஷ	வித	ஏவ	(அ ம்	இந்த	 ஷன்	மாதிரிேய	)	/
தஸ்ய	 ஷ	விததாம்(அந்த ஷவிதத்ைத	)	/	அன்வயம்	 ஷவித:	(ஒட் ேய



இந்த ஷவிதம்)	/தஸ்ய	ஸ்ரத்ைதவ	ஸிர:	(அதற் 	நம்பிக்ைகேய		தைல	)	/	 தம்
	த ிண:	ப :	(	ஒ ங் ைற			வல பாகம்	)	சத்திய த்தர:	ப :	(உண்ைம
வல பாகம்)/	ேயாக		ஆத்மா(ஒன் தல்	ஆத்மா		)	/	மஹ:	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா
(பிரபஞ்சேம	கீழ்பக்க	ஆதாரம்	)	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	(இைதக் றித் ம்
இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள )
	
ெபாழிப் ைர	:	மேனாமயத்திலி ந்ேதா	மேனாமயஜீவன்களிலி ந்ேதா	ேவறாக
உள்ேள	உள்ள	விஞ்ஞானமய( ண்ணறி )	ஆத்மாவால்	நிைறந்த 	.	அந்த
விஞ்ஞானமயேகாச ம்	மேனாமயேகாசம்	ேபாலேவ	உள்ள .	அந்த	 ஷ	விதத்ைத
ஒட் ேய	இந்த	விஞ்ஞானமய	 ஷ	வித ம்.	அதற் 	ெசய் ம்	காரியத்தில்
நம்பிக்ைகேய	தைல.	மஹ:	என் ம்	பிரபஞ்சத்தின்	ஒ ங் ைறேய	அதன்
வல பாகம்	.	உண்ைமேய	இட பாகம்	.	பிரபஞ்சத்ைதப்	பற்றிய	உண்ைமஞானத்தில்
ஒன் தேல	அதன்	ஆத்மா	,	இைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள .
	
க த் ைர	:	இந்த	விஞ்ஞானமய	 ஷன்	வா வின்	பரிணாமம்	.	உலகில்	நாம்
லன்களால்	காண்பதற் 	பின்	உள்ள	உண்ைமைய	இவனால்தான்	நாம்
அறிய கிற 	.	கா ம்	உலகின்	பின்	உண்ைம	என்ன	என் 	ஆராய்வதற் ,
அப்ப ப்பட்ட	உண்ைம	உள்ள .	அ 	ஒ ங் ைறக் 	உட்பட்ட .	அைத	நாம்
அறிய ம்	என்ற	இந்த	 ன் 	ெசயல்களி ம்	நம்பிக்ைக	இ ந்தால்தான்
ெசயல் ரிய ம்.	உதாரணமாக	நம்ைமப்ேபால்	 லன்களால்	அறி ம்
மி கங்க க் 	இந்த	ேகாசத்தில்	ெசயல் ரி ம்	வாய்ப்ேப	இல்ைல.	இந்த
நம்பிக்ைகயின்	அ ப்பைடயில்	ெசயல்பட் தான்	ஐன்ஸ் ன்	என்ற	விஞ்ஞானி
பிரபஞ்சத்தில்	ேதான் ம்	அைனத் 	ெபா ள்க ம்	ஒேர	சக்தியின்	பல்ேவ
பரிணாமங்கேள	என	அறிவித்த	உண்ைமைய		 லன்க க் 	அப்பாற்பட்
அறிகிேறாம்	.அேதமாதிரி	சீ ாவல்லியில்		திரிசங் 	என்ற	ெமய்ஞானி	ஆழ்ந்த
ஆராய்ச்சிக் ப்பின்	அறிவித்த		பிரபஞ்சம்	அைனத் ேம	ஒ 	உணர்விலி ந்
விரிந் 	பிரிந்த 		என்ற	உண்ைமைய		 லன்க க் 	அப்பாற்பட் 	அறிகிேறாம்.
இந்த	ேகாசத்தில்		ஓரள 	இவ் லகில்	வா ம்	மனிதர்க ம்	ெப மள
	அறிஞர்க ம்	ெமய்ஞானிக ம்	 ற்றி ம்		ேமல்	உலகங்களில்	வா ம்	ேதவர்க ம்
அடங் வர்.
விஞ்ஞானம்	யக்ஞம்	த ேத	/	கர்மாணி	த ேத	அபி	ச	/விஞ்ஞானம்	ேதவா:
ஸர்ேவ	/	பிரஹ்ம	ஜ்ேயஷ்ட பாஸேத	/	விஞ்ஞானம்	பிரஹ்ம	ேசத்	ேவத	/
தஸ்மாச்ேசன்ன	ப்ரமாத்யதி	/	ஸரீேர	பாப்மேனா	ஹித்வா	/	ஸர்வான்	காமான்
ஸமஸ் த	இதி	/	தஸ்ையஷ	ஏவ	ஸாரீர	ஆத்மா	/	ய:	 ர்வஸ்ய	/
விஞ்ஞானம்	யக்ஞம்	த ேத	(	 ண்ணறிேவ	ேவள்விையப்	பைடக்கிற 	)	/
கர்மாணி	த ேத	அபி	ச	(பலவித	விைனகைள ம்	பைடக்கிற )	/விஞ்ஞானம்
ேதவா:	ஸர்ேவ	( ண்ணறிேவ	ேதவர்கள்	அைனவ ம்)	/	பிரஹ்ம	ஜ்ேயஷ்ட பாஸேத
( த்ததான	ேவதத்ைத	உபாசிக்கின்றனர்	)	/	விஞ்ஞானம்	பிரஹ்ம	ேசத்	ேவத
( ண்ணறிேவ	ேவதம்	என	அறிவானாகில்)	/	தஸ்மாச்ேசன்ன	ப்ரமாத்யதி	(அந்த



அறிவில்	த மாற்றம்	இல்லாவி ல்	)	/	ஸரீேர	பாப்மேனா	ஹித்வா	(சரீரத்தில்	உள்ள
பாபத்ைத	அகற்றி	)	/	ஸர்வான்	காமான்	ஸமஸ் த	இதி(	அைனத்
வி ப்பங்கைள ம்	அைடகிறான்	என் )	/	தஸ்ையஷ	ஏவ	ஸாரீர	ஆத்மா	/	ய:
ர்வஸ்ய	/(அதற் 	 ன்னவன்	ஆத்மா	எ ேவா	அ 	சரீரம்	).

	
ெபாழிப் ைர	:	 ண்ணறிேவ	ேவள்விையப்	பைடக்கிற .	பலவித	விைனகைள ம்
பைடக்கிற .	 ண்ணறிேவ	ேதவர்கள்	அைனவ ம்.அவர்கள்		 த்ததான
ேவதத்ைத	உபாசிக்கின்றனர்.	 ண்ணறிேவ	ேவதம்	என	அறிவானாகில்,	அந்த
அறிவில்	த மாற்றம்	இல்லாவி ல்	,சரீரத்தில்	உள்ள	பாபத்ைத	அகற்றி		அைனத்
வி ப்பங்கைள ம்	அைடகிறான்	என் ( கிற .)	அதற் 	 ன்னவன்	ஆத்மா
எ ேவா	அ 	சரீரம்
	
க த் ைர	:	ஐன்ஸ் ன்	சக்தி	ஒன்ேற	அைனத் ப்	ெபா ள்களாக ம்
பரிணமிக்கிற 	என்பைதக்காண	 ண்ணறிவால்	ெசயல் ைறகைள
அைமக்கிறார்..ஒ 	உணர்ேவ	அைனத் ப்	பிரபஞ்சம்	என்பைத	அறிய		ரிஷி	ேவள்வி
ைறகைள	அைமக்கிறார்.	ஆகேவ	ேவண் ம்பய க்ேகற்ப	 ண்ணறி

ெசயல் ைறகைள ம்	ேவள்வி ைறகைள ம்	அைமக்கிற 	..	ஒ வன்	ேவதேம
ண்ணறி 	என	த மாற்றமில்லாமல்	அறிவானாகில்	தன்னிடம்	உள்ள	பாபங்கைள

அதன் லம்	அகற்றி	ேவண் ம்பயன்கைள	அைடவான்.
	
தஸ்மாத்	வா	ஏதஸ்மாத்விக்ஞானமயாத்	/	அன்ேயா	அந்தர	ஆத்மாஆனந்த	மய:/
ேதைனஷ ர்ண:	/	ஸ	வா	ஏஷ	 ஷ	வித	ஏவ	/	தஸ்ய	 ஷ	விததாம்	/	அன்வயம்

ஷ	வித:	/	தஸ்ய	ப்ரியேமவ	ஸிர:	/	ேமாேதா		த ிண:	ப :	/	பிரேமாத	உத்தர	:
ப :	/	ஆனந்த		ஆத்மா	/	பிரஹ்ம	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி
//
	
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாத்	விஞ்ஞானமயாத்(அதிலி ந்ேதா	இதிலி ந்ேதா	விஞ்ஞான
	மயத்திலி ந் )	/	அன்ேயாஅந்தர	ஆத்மாஆனந்தமய;	(ேவறாக	உள்ேள
ஆனந்தமய		ஆத்மா	)/	ேதைனஷ ர்ண	(அதனால்	இ 	நிைறந்த )		/	ஸ	வா
ஏஷ ஷ	வித	ஏவ	(அ ம்	இந்த	 ஷன்	மாதிரிேய	)	/	தஸ்ய	 ஷ
விததாம்(அந்த ஷவிதத்ைத	)	/	அன்வயம்	 ஷவித:	(ஒட் ேய
இந்த ஷவிதம்)	/தஸ்ய	ப்ரியேமவ	ஸிர:	(அதற் 	வி ப்பேம			தைல	)	/	ேமாேதா
	த ிண:	ப :	(	மகிழ்ச்சிேய			வல பாகம்	)	பிரேமாத	உத்தர:	ப :
(ெப மகிழ்ச்சி	இட பாகம்)/	ஆனந்த		ஆத்மா	(ஆனந்தம்	ஆத்மா		)	/	பிரஹ்ம
	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	(	ப்ரஹ்மேம			கீழ்பக்க	ஆதாரம்	)	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி
(இைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள )
	
தஸ்மாத்வா	ஏதஸ்மாத்	விஞ்ஞானமயாத்(அதிலி ந்ேதா	இதிலி ந்ேதா	விஞ்ஞான
	மயத்திலி ந் )	/	அன்ேயாஅந்தர	ஆத்மாஆனந்தமய;	(ேவறாக	உள்ேள



ஆனந்தமய		ஆத்மா	)/	ேதைனஷ ர்ண	(அதனால்	இ 	நிைறந்த )		/	ஸ	வா
ஏஷ ஷ	வித	ஏவ	(அ ம்	இந்த	 ஷன்	மாதிரிேய	)	/	தஸ்ய	 ஷ
விததாம்(அந்த ஷவிதத்ைத	)	/	அன்வயம்	 ஷவித:	(ஒட் ேய
இந்த ஷவிதம்)	/தஸ்ய	ப்ரியேமவ	ஸிர:	(அதற் 	வி ப்பேம			தைல	)	/	ேமாேதா
	த ிண:	ப :	(	மகிழ்ச்சிேய			வல பாகம்	)	பிரேமாத	உத்தர:	ப :
(ெப மகிழ்ச்சி	இட பாகம்)/	ஆனந்த		ஆத்மா	(ஆனந்தம்	ஆத்மா		)	/	பிரஹ்ம
	 ச்சம்	பிரதிஷ்டா	(	ப்ரஹ்மேம			கீழ்பக்க	ஆதாரம்	)	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி
(இைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள )
	
ெபாழிப் ைர	:	விஞ்ஞானத்திலி ந்ேதா	விஞ்ஞானமய	ஜீவன்களிலி ந்ேதா
விஞ்ஞான		மயத்திலி ந் ,	ேவறாக	உள்ேள	ஆனந்தமய		ஆத்மா.	அதனால்	இ
நிைறந்த .	அ ம்	இந்த	 ஷன்	மாதிரிேய.	அந்த ஷவிதத்ைத	ஒட் ேய
இந்த ஷவிதம்.	அதற் 	வி ப்பேம	தைல.	மகிழ்ச்சிேய			வல பாகம்.
ெப மகிழ்ச்சி	இட பாகம்.	ஆனந்தம்	ஆத்மா		.	ப்ரஹ்மேம			கீழ்பக்க	ஆதாரம்.
இைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள .
	
க த் ைர	:	இந்த	ஆனந்தமய	ேகாசம்		ஆகாசத்தின்	பரிணாமம்.	ஆனந்தம்
அைட ம்	அ ப்பைடயிேலேய	எல்லா	ேகாசங்களி ம்	ெசயல்கள்	 ரியப்ப கின்றன
.இந்தேகாசத்தில்	ஓரள 	மனிதர்க ம்	ெப மள 	ேதவர்க ம்	 ற்றி ம்
ெமய்ஞானிக ம்	 ன்றாம்	பதத்தில்	வா ம்	ப் ஹஸ்பதி	பிரஜாபதி	பிரம்மா
தலிய	ேதவர்க ம்	அடங் வர்

	
அஸன்ேனவ	ஸ	பவதி	/	அஸத்ப்ரஹ்ேமதி.ேவத	ேசத்	/	அஸ்தி	ப்ரஹ்ேமதி	ேசத்ேவத
/	ஸந்தேமனம்	தேதா	வி ரிதி	/	தஸ்ையஷ	சாரீர	ஆத்மா	/	ய:	 ர்வஸ்ய	/
	அஸன்ேனவ	ஸ	பவதி(இல்லாத ேபால	அவன்	ஆகிறான்)	/	அசத்ப்ரஹ்ேமதி.ேவத
ேசத்	(	இல்லாத 	ப்ரஹ்மம்	என் 	அறிபவன்	)	/	அஸ்தி	ப்ரஹ்ேமதி	ேசத்ேவத
(இ க்கிற 	ப்ரஹ்மம்	என் 	அறிபவன்	)		/	ஸந்தேமனம்	தேதா	வி ரிதி
(இ ப்பவனாக	இவைன	அதனால்	அறிகின்றனர்	)	/	தஸ்ையஷ	ஸாரீர	ஆத்மா	/	ய:
ர்வஸ்ய	/	(அதற் 	 ன்னவன்	ஆத்மா	எ ேவா	அ 	சரீரம்	).

	
ெபாழிப் ைர	:	இல்லாத 	ப்ரஹ்மம்	என் 	அறிபவன்	இல்லாத ேபால	ஆகிறான்.
இ க்கிற .ப்ரஹ்மம்	என் 	அறிபவைன	அதனால்	இ ப்பவனாக	அறிகின்றனர்.
அப்ப 	இ ப்பவ க் 	ஆனந்தமயேகாசத்தின்	ஆத்மாவாகிய	ஆனந்தம்
சரீரமாகிற
	
க த் ைர	:	ரிஷி	ேகாசங்களின்	ஆராய்ச்சியில்	ஆனந்தேம	ஜீவாத்மாக்கள்	என்
அறிகிறார்	.	அைனத் 	ஜீவாத்மாக்க க் ம்	ஆதாரம்	ப்ரஹ்மம்	.ஆகேவ
ெதாடர்ந் 	பிரஹ்மத்ைதப்பற்றிய	ஆராய்ச்சியில்	ஈ ப கிறார்.	பிரஹ்ம த்ரத்தில்
வியாசபகவான்	 றியவா 	ேவதேம	பிரஹ்மத்ைதப்பற்றி	அறி ம்	வழி	என்பதால்



ேவதத்தின்	 ைணைய	நா கிறார்.
	
ேவதம்	ப்ரஹ்மத்ைத”	சத்	“	அல்ல 	“	இ ப் 	“	என் 	அறிவிக்கிற .	இ ப்பில்
உணர் ம்	உணர்வில்	ஆனந்த ம்	ஒ ங்கி	ெசயலற்ற	நிைலேய	“	நிர் ணப்ரஹ்மம்	“
எனப்ப கிற 	.
.அந்தநிைலயில்	இ ப் 	இ ந்தா ம்	அைத	உணர	உணர் 	ெசயலற்ற	நிைலயில்
உள்ளதால்	அ 	இல்லாைம	ேபா ம்	ெகாள்ளலாம்
	
“	நிர் ண	ப்ரஹ்மம்	“	என்ப 	தன்ைமகள்	இல்லா	அழிவில்லா	ெப நிைல	.
அ 		“இ ப் ம்”	அல்ல	,	“இல்லாத ம்”	அல்ல.
அ 		“உணர் ம்”	அல்ல	.	“உணர்வில்லாத ம்”		அல்ல.
அ 		“ஆனந்த ம்	(ெசயல்)	“	அல்ல	,	“ஆனந்தமில்லாத ம்”	அல்ல	.
அ 	 ற் ம்	சமநிைலயில்	,	நம்	இந்திரியங்கள்	,	வாக்,	மனம்.	 த்தி
அைனத் க் ம்	அப்பாற்பட்ட	நிைலயில்	உள்ள .	அைத	நாம்	எவ்வா ம்	அறிய
	இயலா .	ஆனால்	ஒன்ற	இய ம்.
பிரஹ்மத்ைதப்பற்றி	ஆராய்ச்சி	ெசய் ம்	ஜீவாத்மா	நிர் ணப்ரஹ்மத்ைதப்பற்றி
அறியவி ம்பி	அதில்	ஈ பட்டால்	 வில்	நிர் ணப்ரஹ்மத்ேதா 	ஒன்றிவி வான்.
அப்ேபா 	அவன்	இல்லாத ேபால	ஆகிவி வான்.
	
நம்	அறிவிற்க்கப்பாற்பட்ட		 ைறயில்	நிர் ணப்ரஹ்மத்தில்	அதன்
சக்தியினாேலேய		மா பா 	அைமகிற .	நிர் ணப்ரஹ்மத்தில்	“இல்லாைம”	என்ற
பரெவளி ம்	அந்த	பரெவளியில்	சத்	(இ ப் ),	சித்	(உணர் ),	ஆனந்தம்	(ெசயல்)
என்ற	தன்ைமகேளா 	ச ண	.	ப்ரஹ்மம்	ேதான் கிற .	இ ம்	அழிவில்லாப்
ெப நிைலயாக,	நம்	அறிவிற்க்கப்பாற்பட்ட	நிைலயில்	உள்ள 	.இைத	அறிய
வி ம் ம்	ஜீவாத்மா	ச ண	பிரஹ்மத்ேதா 	ஒன் வான்.	இப்ப ப்பட்ட
ஜீவாத்மாதான்	பிரம்மாண்டத்தில்	 தலாகத்	ேதான் ம்	பிரஹ்மா	.	இவைர
பிரம்மாண்டத்தில்	எல்ேலா ம்	உள்ளவராக	அறிகின்றனர்.
நம்	அறிவிற்க்கப்பாற்பட்ட		 ைறயில்,	ச ண	ப்ரஹ்மம்	உணர் ப்	பரெவளியில்
(சிற்றம்பலம்)	கணக்கற்ற	ப்ரஹ்மாண்டங்கைள	ேதாற் விக்கிற 	.	“இ ப் ”
ப்ரஹ்மாண்டமாக ம்	“உணர் ”	நான்	பிரம்மா	என்ற	ஆணவமாக ம்	,	ஆனந்தம்
என்ப 	பிரம்மாவின்	ெசயலாக ம்	(சரீரமாக ம்)	தானாகத்	ேதான் கின்றன.
	
அதாேதா	அ ப்ரஸ்னா:	/	உேதாஅவித்வான ம்	ேலாகம்	ப்ேரத்ய	/	கஸ்சன	கச்சதீ	/
ஆேஹா	வித்வான ம்	ப்ேரத்ய	கஸ்சித்	ஸமஸ் தா	உ	/
அதாேதா	அ ப்ரஸ்னா:	(இதன்பின்	எ ம்	ேகள்விகள்	)	/	உேதாஅவித்வான ம்
ேலாகம்	ப்ேரத்ய	/	கஸ்சன	கச்சதீ	(ஞானம்	அைடயாதவன்	ஆயி ம்	எவேன ம்
	இறந்தபின்	இந்த	பிரமேலாகத்திற் 	ெசல்கிறானா?)	/	ஆேஹா	வித்வான ம்
ப்ேரத்ய	கஸ்சித்	ஸமஸ் தா	உ(ஞானம்	அைடந்தவன்	எவ ம்		மரித்தபின்	இந்த
பிரமேலாகத்ைத	அைடகிறானா?)	/



	
ெபாழிப் ைர	:	இதன்பின்	எ ம்	ேகள்விகள்.	ஞானம்	அைடயாதவன்	ஆயி ம்
எவேன ம்		இறந்தபின்	இந்த	பிரமேலாகத்திற் 	ெசல்கிறானா?	ஞானம்
அைடந்தவன்	எவ ம்		மரித்தபின்	இந்த	பிரமேலாகத்ைத	அைடகிறானா?
	
க த் ைர	:	இந்த	ேகள்விகளின்	ேநாக்கம்	,	பைடப் 	எவ்வா 	நிகழ்கிற .?
இறந்தபின்	பிரஹ்மேலாகம்	ஞானம்	இல்லாவி ம்	அைடயலாம்	என்றால்	அப்ேபா
இறக் ம்வைர	இவ் லகில்	ேவண் யன	ெப வதற் 	உரிய	ெசயல்கைள	மட் ம்
ெசய்வ 	அறி ைடைம	.ஏெனனில்	இவ் லகில்	ேவண் யன	ெபற் 	இன்பமாக
வாழ்ந் 	பின்னர்	பிரஹ்மேலாகத்தி ம்	இன்பமாக	இ க்கலாம்.	இறந்தபின்	ஞானம்
அைடயாமல்		பிரஹ்மேலாகம்	ேபாக யா 		என்றால்	ஞானம்	அைடந்தவன்
நிச்சயமாக	பிரஹ்மேலாகத்ைத	அைடவான்	என் 	உ தியாகக் ற மா?
அப்ப 	என்றால்	ஞானம்	அைடயச்	ெசய் ம்	 யற்சி	ெபா ள்ள .
	
பின்னர்	வ ம்	விளக்கங்கள்	இந்த	ேகள்விக க் 	பதிலாக	அைமகின்றன.

க்கமாக	ஞானம்	அைடயாதவன்	அவன்	விைனக க்ேகற்ப	ேகாசங்களில்	உள்ள
உலகங்களில்	வாழ்வான்.	ஞானம்	அைடந்தவன்	ஐந் 	ேகாசங்கைள ம்	கடந்
பிரஹ்மத் டன்	ஒன்றி	வி ம்பியவா 	அ பவங்கைள	அைடவான்.
	
ேஸா	அகாமயத	/	பஹுஸ்யாம்	பிரஜாேயேயதி	/	ஸதேபா	அதப்யத	/	ஸதபஸ்தப்த்வா
/	இத ம்	ஸர்வமஸ் ஜத	/	யதிதம்	கிஞ்ச	/	தத்ஸ் ஷ்ட்வா	/	தேதவா ப்ராவிஸத்	/
தத ப்ரவிஸ்ய	/	சச்சத்யச்சா	அபவத்	/	நி க்தம்	சாநி க்தம்	ச	/	நிலயனம்
சாநிலயனம்	ச	/	விஞ்ஞானம்	சாவிஞ்ஞானம்	ச	/	ஸத்யம்	சான் தம்	ச	ஸத்யமபவத்
/	யதிதம்	கிஞ்ச	/	தத்ஸத்யமித்யாச ேத	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	//
ேஸா	அகாமயத	(அவர்	[பிரம்மா	]	வி ம்பினார்)	/	பஹுஸ்யாம்	பிரஜாேயேயதி
(பலவாக	ஆகக்கடேவன்	,	பிறப்ேபனாக	என் 		/	ஸதேபா	அதப்யத	(	அவர்
தியானம்	ெசய்தார்	)	/	ஸதபஸ்தப்த்வா	(அவர்	தியானம்	ெசய் 		/	இத ம்
ஸர்வமஸ் ஜத	(இந்த	அைனத்ைத ம்	ெவளிப்ப த்தினார்	)	/	யதிதம்	கிஞ்ச	(எந்த
இைவ	அைனத்ைத ம்	)	/	தத்ஸ் ஷ்ட்வா	(அைதப்பைடத் 	)	/
தேதவா ப்ராவிஸத்	(	அந்தபைடப்பி ள்ேளேய	உட் ந்தார்	)		/	தத ப்ரவிசஸ்ய
(அத ட் ந் 	)	/	சச்சத்யச்சா	அபவத்	(காண்ப ம்	காணப்படாததாக ம்
ஆனார்)	/	நி க்தம்	சாநி க்தம்	ச(	அறிைவ	வளர்க் ம்	ெசாற்களாக ம்
	அறியாைமைய	அளிக் ம்	ெசாற்களாக ம்		)	/	நிலயனம்	சாநிலயனம்	ச
(ஆதாரமாக	உள்ளதாக ம்		ஆதாரமாக	இல்லாததாக ம்		)	/	விஞ்ஞானம்
சாவிஞ்ஞானம்	ச		(	 ண்ணறிவாக ம்		அறியாைமயாக ம்		)	/	சத்யம்	சான் தம்
ச	(	ெமய் ம்	ெபாய் மாக	)	சத்யமபவத்	(	பிரம்மா	ஆனார்)	/	யதிதம்	கிஞ்ச(எ
இ 	எ வாயி ம்)	/	தத்சத்யமித்யாச ேத	(அ 	பிரம்மா	என் 	ெசால்கின்றனர்
)	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	(அைதக் றித் ம்	இந்த	ேவத	மந்த்ரம்	உள்ள 	)	//
	



ெபாழிப் ைர	:அவர்	[பிரம்மா	]	வி ம்பினார்).	பலவாக	ஆகக்கடேவன்	,	பிறப்ேபனாக
என் 			அவர்	தியானம்	ெசய்தார்	.	அவர்	தியானம்	ெசய் 	இந்த	அைனத்ைத ம்
ெவளிப்ப த்தினார்	.	எந்த	இைவ	அைனத்ைத ம்	,அைதப்பைடத் ,
அந்தபைடப்பி ள்ேளேய	உட் ந்தார்.	அத ட் ந் 	காண்ப ம்
காணப்படாததாக ம்	ஆனார்	.	அறிைவ	வளர்க் ம்	ெசாற்களாக ம்
அறியாைமைய	அளிக் ம்	ெசாற்களாக ம்	,ஆதாரமாக	உள்ளதாக ம்		ஆதாரமாக
இல்லாததாக ம்	,	 ண்ணறிவாக ம்		அறியாைமயாக ம்	,	ெமய் ம்	ெபாய் மாக
	பிரம்மா	ஆனார்.	எ 	இ 	எ வாயி ம்	அ 	பிரம்மா	என் 	ெசால்கின்றனர்.
அைதக் றித் ம்	இந்த	ேவத	மந்த்ரம்	உள்ள 	.
க த் ைர	:		ச ண	பிரமத்திலி ந் 	தானாகத்	ேதான்றிய	பிரம்மா
பிரம்மாண்டத்தில்	உலகங்கைள ம்	ஜீவராசிகைள ம்	பைடக்கிறார்.	தன்
க்ரியாசக்தியின்	(உண்டாக் ம்	ஆற்றல்)	 லம்	அைனத்ைத ம்	பைடக்கிறார்	.	ஜீவ
சரீரங்களில்	உயிர்	ெகா க்க	அைனத்தி ம்	உட் ந் 	உயிராகிறார்.	தன்
ஞானசக்தியின்	(	அறி 	ஆற்றல்	)	 லம்	ஜீவர்களில்	பலவிதமான
அறி த்திறன்கைள	பைடக்கிறார்.	இைவ	மட் ம்	இ ந்தால்	அைனத்
சரீரங்களில்	உள்ள	உயிர்க ம்	தாம்	பிரம்மாவின்	 ேற	என்பைத	அறிய	வல்லதாகி
ெமய்ஞானம்	அைட மாதலால்	பைடப் 	நிைலக்கா 	,	தாேன	ேம ம்	ெப கா .
ஆகேவ	தன்	இச்சாசக்தியின்	(வி ம் ம்	ஆற்றல்)	 லம்	அறியாைமைய ம்
அதன்விைளவாக	 தத் க் 	எதிரான	ெபாய்ைமைய ம்	பைடக்கிறார்.	இதனால்
பிறப் க் 	தக்கவா 	அறி ெபற் 	ஜீவராசிகள்	தாம்	பிரம்மாவின்	 	என்பைத
மறந் 	நான்	என்ற	ஆணவம்	அைடந் 	தங்கள்	வி ப்பப 	ெசயல்கைள	உலகில்
ஆற் கின்றன.	இந்த	விைனப்பயன்க க் த்	தக்கவா 		ஜீவராசிகள்	ேமல்,கீழ்
உலகங்கைள	அைடந் 	பைடப் 		நிைலக்கிற 	,ெப கிற 	.
	
அஸத்வா	இதமக்ர	ஆஸீத்	/	தேதா	ைவ	ஸதஜாயத	/	ததாத்மாந ம்	ஸ்வயம த	/
தச்மாத்தத்ஸுக் த ச்யத	இதி	/	ரேஸாைவ	ஸ:	/	ரஸக் ஹ்ேயவாயம்	லப்த்வா
ஆனந்தீபவதி	/	ேகாஹ்ேயவான்யாத்க:	ப்ராண்யாத்	/யேதஷ	ஆகாஸ	ஆனந்ேதா	ந
ஸ்யாத்	/	ஏஷ	ஹ்ேயவானந்தயாதி	/யதாஹ்ேயைவஷ
ஏதஸ்மின்னத் ஸ்ேயஅநாத்ம்ேய	அநி க்ேதஅநிலயேனஅபயம்	பிரதிஷ்டாம்
விந்தேத	/	அதேஸாஅபயம்	கேதா	பவதி	/	யதாஹ்ேயைவஷ	ஏதஸ்மின் தரமந்தரம்

ேத	/	அத	தஸ்ய	பயம்	பவதி	/	தத்ேவவ	பயம்	வி ேஷா	மன்வானஸ்ய	/
ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	//
அஸத்வா	இதமக்ர	ஆஸீத்	(நிர் ண	ப்ரஹ்மம்	தான்	இதன் ன்	இ ந்த )	/	தேதா
ைவ	ஸதஜாயத	(அதிலி ந் தான்	ச ணப்ரஹ்மம்	உண்டாகிய 	)	/	ததாத்மாந ம்
ஸ்வயம த	(அ 	தன்ைன	பிரம்மாவாக	ெசய்த 	)	/
தச்மாத்தத்ஸுக் த ச்யத	இதி	(அதனால்	அைத	நன் ெசய்யப்பட்ட 	என்
ெசால்லப்ப கிற 	)	/	ரேஸாைவ	ஸ:	(	அவர்	[ப்ரஹ்மானந்த	]	ரசேம	)	/
ரஸக் ஹ்ேயவாயம்	லப்த்வா	ஆனந்தீபவதி	(ரசத்ைத	அைடந் தான்	இவன்
ஆனந்திப்பவனாக	ஆகிறான்	.)	/	ேகாஹ்ேயவான்யாத்க:	ப்ராண்யாத்(யார்தான்



ஸ்வாசிப்பான்	யார்	வாழ்வான்?)	/யேதஷ	ஆகாஸ	ஆனந்ேதா	ந	ஸ்யாத்(இந்த
ஆகாசத்தில்	ஆனந்தம்	இல்லாவி ல்	)	/	ஏஷ	ஹ்ேயவானந்தயாதி(இவேரதான்
ஆனந்திக்கச்ெசய்கிறார்	)	/யதாஹ்ேயைவஷ	ஏதஸ்மின்னத் ஸ்ேயஅநாத்ம்ேய
அநி க்ேதஅநிலயேனஅபயம்	பிரதிஷ்டாம்	விந்தேத	(ஆம்	எப்ேபா தான்	இவன்
இந்த	பைடப்பில்		காணப்படாததில்,		தான்	என்ற	தனித்தன்ைம	உள்ள	ஆத்மாவாக
	இல்லாததில்,	அறியாைமைய	அளிக் ம்	ெசாற்களில்	,ஆதாரமில்லாததில்	பற்றி
பயமின்ைமைய	உ தியாக	அைடகிறாேனா	)	/	அதேஸாஅபயம்	கேதா
பவதி(அப்ேபா 	அவன்	பயமின்ைமைய	அைடந்தவன்	ஆகிறான்	)	/
யதாஹ்ேயைவஷ	ஏதஸ்மின் தரமந்தரம்	 ேத	(	ஆம்	எப்ேபா தான்
இந்தபைடப்பில்	சிறிேத ம்	ேவற் ைமைய	ெசய்கிறாேனா	)		/	அத	தஸ்ய	பயம்
பவதி(அப்ேபா 	அவ க் 	பயம்	உண்டாகிற 	)	/	தத்ேவவ	பயம்	வி ேஷா
மன்வானஸ்ய	(அப்ப 	நிைனக் ம்	அறிஞனின்	பய ம்	இப்ப ேய)	/ததப்ேயஷ
ஸ்ேலாேகா	பவதி	(அைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள 	)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	நிர் ண	ப்ரஹ்மம்	தான்	இதன் ன்	இ ந்த .அதிலி ந் தான்
ச ணப்ரஹ்மம்	உண்டாகிய .	அ 	தன்ைன	பிரம்மாவாக	ெசய்த .	அதனால்
அைத	நன் ெசய்யப்பட்ட 	என் 	ெசால்லப்ப கிற 	)	,	அவர்	[ப்ரஹ்மானந்த	]
ரசேம.	ரசத்ைத	அைடந் தான்	இவன்	ஆனந்திப்பவனாக	ஆகிறான்	.	இந்த
ஆகாசத்தில்	ஆனந்தம்	இல்லாவி ல்	யார்தான்	ஸ்வாசிப்பான்	யார்	வாழ்வான்?
இவேரதான்	ஆனந்திக்கச்ெசய்கிறார்	.ஆம்	எப்ேபா தான்	இவன்	இந்த	பைடப்பில்
	காணப்படாததில்,	தான்	என்ற	தனித்தன்ைம	உள்ள	ஆத்மாவாக		இல்லாததில்
,அறியாைமைய	அளிக் ம்	ெசாற்களில்	,ஆதாரமில்லாததில்	பற்றி	பயமின்ைமைய
உ தியாக	அைடகிறாேனா	,அப்ேபா 	அவன்	பயமின்ைமைய	அைடந்தவன்
ஆகிறான்	.	ஆம்	எப்ேபாெதல்லாம்		இந்தபைடப்பில்	சிறிேத ம்	ேவற் ைமைய
ெசய்கிறாேனா	,அப்ேபா 	அவ க் 	பயம்	உண்டாகிற 	.அப்ப 	நிைனக் ம்
அறிஞனின்	பய ம்	இப்ப ேய.	அைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள 	.
	
க த் ைர	:	ெபா ளில்	,ெசயலில்	,எண்ணத்தில்	அறிவில்	இ 	நல்ல 	ெகட்ட 	,
காண்ப 	காணாத 	,ெசய்யேவண் வ 	ெசய்யக் டாத 	என்ற	ேவற் ைம
எண்ணம்	இ க் ம்வைர ம்,தான்	என்ற	தனித்தன்ைமைய	இழக்க
வி ம்பாவி ம்	,		அைனத் ம்	பிரஹ்மேம	என்ற	உயரிய	ஞானத்ைத
அைடயவில்ைல	என்பைதேய	 றிக்கிற 	பிரம்மாவின்	ஆனந்த ம்
அளவிடப்ப வதால்	அவ ம்	ஏேதா	ஒ சிறிய	ேவற் ைம		ெசய்வதாேலா	அல்ல
ெசய்யாததாேலா	இன்பம்	அழிந் 	 ன்பம்	வந் வி ேமா	என்பேத	பயத் க் க்
காரணம்.	மனிதர்கேளா	ேவற் ைமேய	உண்ைம	என்ற	நிைலயில்	இ ப்பதால்
அவர்கள்	 ைறந்த	ஞான ம்	ஆனந்த ம்	ெபற்றவர்களாகக்	காணப்ப கின்றனர்	.
பீஷாஸ்மாத்வாத:	பவேத	/	பீேஷாேததி	ஸூர்ய:	/	பீஷாஸ்மாதக்நிஸ்ேசந்த்ரஸ்ச	/
ம் த் ர்தாவதி	பஞ்சம	இதி	/	ைஸஷானந்தஸ்ய	மீமா ம்ஸா	பவதி	/	 வாஸ்யாத்
ஸா 	 வாத்யாயக:	/	ஆசிஷ்ேடா	த்ர ஷ்ேடா	பலிஷ்ட:	/	தஸ்ேயயம்	ப் திவீ	ஸர்வா



வித்தஸ்ய	 ர்ணா	ஸ்யாத்	/	ஸ	ஏேகா	மா ஷ	ஆனந்த:	/ேத	ேய	ஸதம்	மா ஷா
ஆனந்தா:	/
பீஷாஸ்மாத்வாத:	பவேத	(ேவற் ைமகாண்பதிலி ந் 	உண்டா ம்	பயத்தினால்
காற் 	வீ கிற ./	பீேஷாேததி	ஸூர்ய:	(பயத்தினால்	 ர்யன்	உதிக்கிறான்	)	/
பீஷாஸ்மாதக்நிஸ்ேசந்த்ரஸ்ச	(ேவற் ைமகாண்பதிலி ந் 	உண்டா ம்	பயத்தினால்
அக்னி ம்	இந்த்ர ம்	)/	ம் த் ர்தாவதி	பஞ்சம	இதி	(ம் த் 	ஐந்தாவதாக
ஓ கிறான்)/	ைஸஷானந்தஸ்ய	மீமா ம்ஸா	பவதி	(இ 	ஆனந்தத்தின்	ஆராய்வாக
உள்ள .	/	 வாஸ்யாத்	ஸா 	 வாத்யாயக:	(	இைளஞன்	சா வாக ம்	ேவதத்ைத
கற்பவனாக ம்	இ க்கட் ம்	)	/	ஆசிஷ்ேடா	த்ர ஷ்ேடா	பலிஷ்ட:	(மக்கைள
ஆள்பவனாக ம்	,உ தி ள்ளவ ம்,	வலிைம ைடயவனாக ம்	)	/	தஸ்ேயயம்
ப் திவீ	ஸர்வா	வித்தஸ்ய	 ர்ணா	ஸ்யாத்	(	அவ க் 	இந்த	 மி	அைனத்
ெசல்வங்கைள ம்	 ைமயாக	அளிக்கட் ம்)	/	ஸ	ஏேகா	மா ஷ	ஆனந்த:	(அ
ஒ 	மானிட	ஆனந்தத்தின்	 	அள )/ேத	ேய	சதம்	மா ஷா	ஆனந்தா:	(எைவ

	மானிட	ஆனந்தங்கேளா	அைவ	)	/
	
ெபாழிப் ைர	:	ேவற் ைமகாண்பதிலி ந் 	உண்டா ம்	பயத்தினால்	காற்
வீ கிற .	பயத்தினால்	 ர்யன்	உதிக்கிறான்	.ேவற் ைமகாண்பதிலி ந்
உண்டா ம்	பயத்தினால்	அக்னி ம்	இந்த்ர ம்	தங்கள்	கடைமைய	ெசய்கின்றனர்	.
ம் த் 	ஐந்தாவதாக	ஓ கிறான்.	இ 	ஆனந்தத்தின்	ஆராய்வாக	உள்ள .
இைளஞன்	சா வாக ம்	ேவதத்ைத	கற்பவனாக ம்	இ க்கட் ம்.	மக்கைள
ஆள்பவனாக ம்	,உ தி ள்ளவ ம்,	வலிைம ைடயவனாக ம்	இ க்கட் ம்	.
அவ க் 	இந்த	 மி	அைனத் 	ெசல்வங்கைள ம்	 ைமயாக	அளிக்கட் ம்
அ 	ஒ 	மானிட	ஆனந்தத்தின்	 	அள 	எைவ	 	மானிட	ஆனந்தங்கேளா
அைவ.
	
ஸ	ஏேகா	ம ஷ்ய	கந்தர்வாணாமானந்த:	(	அ 	ஒ 	ம ஷ்ய	கந்தர்வர்களின்
ஆனந்தம்	)	/	ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய	(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்
	ேவதம்	அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)		/	ேத	ேய	ஸதம்	ம ஷ்ய
கந்தர்வாணாமானந்தா:	(	எைவ	 	ம ஷ்யகந்தர்வர்களின்	ஆனந்தங்கேளா	)	/
ஸ	ஏேகா	ேதவகந்தர்வாணாமானந்த:	(	அ 	ஒ 	ேதவகந்தர்வர்களின்	ஆனந்தம்)/
	
	ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய	(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)	/	ேத	ேய	ஸதம்
ேதவகந்தர்வாணாமானந்தா:	(	எைவ	 	ேதவகந்தர்வர்களின்	ஆனந்தங்கேளா
	)/	ஸ	ஏக:	பித் ணாம்	சிரேலாகேலாகானாமானந்த:	(	அ 	ஒ 	நீண்டகாலம்
இ க் ம்	ேலாகத்தில்வா ம்	பித் க்க ைடய		ஆனந்தம்)/
	
ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய	(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)	/	ேத	ேய	சதம்	பித் ணாம்



சிரேலாகேலாகானாமானந்தா	:	(	எைவ	 	நீண்டகாலம்	இ க் ம்
ேலாகத்தில்வா ம்	பித் க்க ைடய	ஆனந்தங்கேளா		)/	ஸ	ஏேகா	ஆஜானஜானாம்
ேதவானாமானந்த:	(	அ 	ஒ 	பைடப்பிேலேய	ேதவப்பிறவிஎ த்த	ேதவர்களின்
	ஆனந்தம்)/
	
ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய	(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)/	ேத	ேய	சதம்	ஆஜானஜானாம்
ேதவானாமானந்தா	:	(	எைவ	 	பைடப்பிேலேய	ேதவப்பிறவிஎ த்த	ேதவர்களின்
ஆனந்தங்கேளா		)/	ஸ	ஏக:	கர்மேதவானாம்	ேதவானாமானந்த:(	அ 	ஒ
கர்மாவினால்	ேதவபதவி	அைடந்த		ேதவர்களின்		ஆனந்தம்)/	ேய	கர்மணா
ேதவானபி	யந்தி	(	எவர்	கர்மங்களால்	ேதவர்கைள ம்	அைடகின்றனர்	)
	
ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய	(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)	/	ேத	ேய	ஸதம்	கர்மேதவானாம்
	ேதவானாமானந்தா	:	(	எைவ	 	கர்மாவினால்	ேதவபதவி	அைடந்த
ேதவர்களின்	ஆனந்தங்கேளா		)/	ஸ	ஏேகா	ேதவானாமானந்த:(	அ 	ஒ
	ேதவர்களின்		ஆனந்தம்)/
	
ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)	/	ேத	ேய	ஸதம்		ேதவானாமானந்தா	:	(
எைவ	 		ேதவர்களின்	ஆனந்தங்கேளா		)/	ஸ	ஏக	இந்த்ரஸ்யானந்த	:(	அ 	ஒ
இந்த்ர ைடய	ஆனந்தம்)/
	
ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)	/	ேத	ேய	ஸதம்	இந்த்ரஸ்யானந்தா:(
எைவ	 			இந்த்ர ைடய	ஆனந்தங்கேளா		)/	ஸ	ஏேகா	ப் ஹஸ்பேதரானந்த	:(
அ 	ஒ 	ப் ஹஸ்பதியி ைடய	ஆனந்தம்)/
ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		)	/	ேத	ேய	ஸதம்	ப் ஹஸ்பேதரானந்தா:	:
(	எைவ	 	ப் ஹஸ்பதி ைடய	ஆனந்தங்கேளா		)/	ஸ	ஏக:	ப்ரஜாபேதரானந்த	:(
அ 	ஒ 	ப்ரஜாபதியி ைடய	ஆனந்தம்)/
ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய	(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்
அறிந்தவ ம்	ஆக	இ ப்பவ ைடய ம்		))	/	ேத	ேய	ஸதம்	ப்ரஜாபேதரானந்தா:	:(
எைவ	 	பிரஜாபதி ைடய	ஆனந்தங்கேளா		)/	ஸ	ஏேகா	பிரஹ்மண	ஆனந்த	:(
அ 	ஒ 	ப்ரஹ்மாவி ைடய	ஆனந்தம்)/	ஸ்ேராத்ரியஸ்ய	சாகாமஹதஸ்ய
(வி ப்பங்களால்	கட் ப்படாதவ ம்		ேவதம்	அறிந்தவ ம்	ஆக
இ ப்பவ ைடய ம்		)
	
ெபாழிப் ைர	:	அ 	ஒ 	ம ஷ்யகந்தர்வர்களின்	ஆனந்தம்.	அதன்	 மடங்



ஒ 	ேதவகந்தர்வர்களின்	ஆனந்தம்	.அதன்	 மடங் 	ஒ 	பலகாலம்	இ க் ம்
உலகில்	வா ம்	பித் க்க ைடய	ஆனந்தம்	.	அதன்	 மடங் 	ஒ
	பைடப்பிேலேய	ேதவப்பிறவி	எ த்த	ேதவர்களின்	ஆனந்தம்	.	அதன்	 மடங்
ஒ 	கர்மாவினால்	ேதவபதவி	அைடந்த	ேதவர்க ைடய	ஆனந்தம்	.	கர்மாவினால்
ேதவபதவிகைள ம்	அைடகின்றனர்	.	கர்மேதவர்களின்	ஆனந்தத்தின்

மடங் 	ஒ 	ேதவர்களின்	ஆனந்தம்.	அதன்	 மடங் 	ஒ 	இந்த்ரனின்
ஆனந்தம்.	அதன்	 மடங் 	ஒ 	ப் ஹஸ்பதியின்	ஆனந்தம்.	அதன்

மடங் 	ஒ 	பிரஜாபதியின்	ஆனந்தம்.	அதன்	 மடங் 	ஒ 	ப்ரஹ்மாவின்
ஆனந்தம்	.	இந்த	அைனத் 	நிைலகளில்	உள்ள	ஆனந்தத்ைத ம்	,	எவன்	ஒ வன்
வி ப்பங்க க் 	அ ைமயாய்	இல்லாம ம்	ேவதங்கைள	அறிந்தவனாக ம்
உள்ளாேனா	அவ ம்	அ பவிக்கிறான்.
	
க த் ைர	:	பிரம்மாண்டத்தில்	அைனவ க் ம்	 தன்ைமயானவர்	ப்ரஹ்மா.
அவ டன்	இந்த	ஆராய்ச்சி	 ற் ப்ெப கிற .	இதன்	ேமேல	ச ணப்ரஹ்ம	நிைல
ஆராய்ச்சிக் 	அப்பாற்பட்ட 	.அதில்	ச ணப்ரஹ்மேம	சத்,	சித்,	ஆனந்தம்
எனக் றப்ப வதால்	ஆனந்தம்	அளவிற்கப்பாற்பட்ட 	என் 	ஊஹிக்கலாம்	.
	
இந்த	அைனத் 	ஆனந்த	நிைலகைள ம்	வி ம்பியவா 	அ பவிக்க	ஒ வர்
ேவதங்கைள	அறிந்தவராக ம்	,வி ப்பங்க க் 	அ ைமயாகாதவராக ம்
இ க்கேவண் ெமன	 றப்ப வ 	ஏெனன்றால்	ேவதம்	அறிந்த	ஒ வேர
அைனத் 	நிைலகைள	அறிந்தவராக	இ க்க ம்.அப்ப யி ப்பி ம்	ஏேத ம்
ஒ 	நிைலயி ள்ள	இன்பங்க க் 	அவர்	அ ைமயாகிவிட்டால்	அந்த
நிைலயிலி ந் 	அவர்	வி பட யா .	எந்தநிைல	ஆனந்தமாயி ம்
வி ம்பியவா 	அ பவிக்க யா 	.
	
ஸ	யஸ்சாயம்	 ேஷ	/	யஸ்சாஸாவாதித்ேய	/	ஸ	ஏக:	/	ஸ	ய	ஏவம்வித்	/	அஸ்மாத்
ேலாகாத்	ப்ேரத்ய	/	ஏதமன்னமயமாத்மான பஸம்க்ராமதி	/	ஏதம்
பிராணமயமாத்மான பஸம்க்ராமதி	/	ஏதம்	மேனாமயமாத்மான ப	ஸம்க்ராமதி	/
ஏதம்	விஞ்ஞானமயமாத்மான பஸம்க்ராமதி	/	ஏதமானந்தமய
மாத்மான பஸம்க்ராமதி	/	ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	//
	
ஸ	யஸ்சாயம்	 ேஷ	(அவன்	இந்த	 ஷனி ம்	யாேரா	)	/	யஸ்சாஸாவாதித்ேய
(அவன்	இந்த	ஆதித்யனி ம்	யாேரா)	/	ஸ	ஏக:	(அவன்	ஒ வேன)	/	ஸ	ய	ஏவம்வித்
(யார்	அவன்	இவ்வா 	அறிவாேனா)	/	அஸ்மாத்	ேலாகாத்	ப்ேரத்ய	(இந்த
உலகத்திலி ந் 	மரித்தபின்	)	/	ஏதமன்னமயமாத்மான பஸம்க்ராமதி	(இந்த
அன்னமய	ஆத்மாைவக்கடந் 	ெசல்கிறான்	)	/	ஏதம்
பிராணமயமாத்மான பஸம்க்ராமதி	(	இந்த	பிராணமய	ஆத்மாைவக்
கடந் ெசல்கிறான்)	/	ஏதம்	மேனாமயமாத்மான பஸம்க்ராமதி	(இந்த	மேனாமய
ஆத்மாைவக்	கடந் ெசல்கிறான்	)	/	ஏதம்	விஞ்ஞானமய	மாத்மான ப	சம்க்ராமதி



(இந்த	விஞ்ஞானமயஆத்மாைவக்	கடந் ெசல்கிறான்	)	/	ஏதமானந்தமய
மாத்மான பஸம்க்ராமதி	(இந்த	ஆனந்தமய	ஆத்மாைவக்	கடந் ெசல்கிறான்	)	/
ததப்ேயஷ	ஸ்ேலாேகா	பவதி	(அைதக் றித் ம்	இந்த	ேவதமந்த்ரம்	உள்ள 	)//
	
ெபாழிப் ைர	:	யார்	இந்த	 ஷனிேலா	யார்		இந்த	ஆதித்யனிேலா	,	இ வரி ம்
அவன்	ஒ வேன,	யார்	இவ்வா 	அறிவாேனா	அவன்	இந்த	உலகத்திலி ந்
மரித்தபின்	இந்த	அன்னமய	ஆத்மாைவக்கடந் 	ெசல்கிறான்.	இந்த	பிராணமய
ஆத்மாைவக்	கடந் ெசல்கிறான்.	இந்த	மேனாமய	ஆத்மாைவக்
கடந் ெசல்கிறான்.	இந்த	விஞ்ஞானமய	ஆத்மாைவக்	கடந் ெசல்கிறான.்	இந்த
ஆனந்தமய	ஆத்மாைவக்	கடந் ெசல்கிறான்.	அைதக் றித் ம்	இந்த
ேவதமந்த்ரம்	உள்ள 	.
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யேதாவாேசா	நிவர்த்தந்ேத	/	அப்ராப்ய	மனஸா	ஸஹ	/ஆனந்தம்	ப்ரஹ்மேணா
வித்வான்	/	ந	பிேபதி	 தஸ்சேநதி	/	ஏத ம்ஹவாவ	ந	தபதி	/	கிமஹ ம்	ஸா
நாகரவம்	/	கிமஹம்	பாபமகரவமிதி	/	ஸ	ய	ஏவம்	வித்வாேநேத	ஆத்மாந ம்
ஸ்ப் ேத	/	உேப	ஹ்ேயைவஷ	ஏேத	ஆத்மாந ம்	ஸ்ப் ேத	/ய	ஏவம்	ேவத	/
இத் பநிஷத்	//
.யேதாவாேசா	நிவர்த்தந்ேத(எங்கி ந் 	ேவதங்கள்	தி ம்பிவி கின்றனேவா	)	/
அப்ராப்ய	மனஸா	ஸஹ	(மன டன்	 ட	அைடயாமல்	)	/	ஆனந்தம்	பிரஹ்மேணா
வித்வான்(	ேவதத்தின்	உட்ெபா ைள	அறிந் 	ஆனந்திக் ம்		அறிஞன	்)	/	ந	பிேபதி
கதாசேநதி(	எதிலி ந் ம்		அச்சத்ைத	அைடவதில்ைல		என் )	/	ஏத ம்ஹவாவ	ந
தபதி(இைதக் றித் 	கவைலேய	ெகாள்வதில்ைல)	/	கிமஹ ம்	சா 	நாகரவம்
(நான்	ஏன்	நற்ெசயல்கைள	 ரியவில்ைல?)	/	கிமஹம்	பாபமகரவமிதி	(நான்	ஏன்
பாவத்ைத	ெசய்ேதன்	என் )	/	ஸ	ய	ஏவம்	வித்வாேநேத	ஆத்மாந ம்	ஸ்ப் ேத	(
ப்ரஹ்மேமஅைனத் ம்	என் 	அறிந்தவன்	எவேனா	அவன்	இைவ	இரண் ம்
ஆத்மாைவேய	அைடகிறான்	)	/	உேப	ஹ்ேயைவஷ	ஏேத	ஆத்மாந ம்	ஸ்ப் ேத
((இரண்டாகிய	இைவகளிேலேய		இவன்	ஆத்மாைவேய	அைடகிறான்)/ய	ஏவம்
ேவத	(எவன்	இவ்வா 	அறிந்தவேனா	)	/	இத் பநிஷத்	(இவ்வா 	உபநிஷத்	)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	எங்கி ந் 	ேவதங்கள்	மன டன்	 ட	அைடயாமல்
தி ம்பிவி கின்றனேவா	அந்த	நிைலைய	ேவதத்தின்	உட்ெபா ைள	அறிந்
ஆனந்திக் ம்		அறிஞன்	நான்	ஏன்	நற்ெசயல்கைள	 ரியவில்ைல?	நான்	ஏன்
பாவத்ைத	ெசய்ேதன்?	என் 	எதிலி ந் ம்		அச்சத்ைத	அைடவதில்ைல.
		ப்ரஹ்மேமஅைனத் ம்	என் 	அறிந்தவன்	எவேனா	அவன்	இைவ	இரண் ம்
ஆத்மாைவேய	அைடகிறான்	.இவ்வா 	உபநிஷத்	.
	
ஸஹானாவவ 	/	ஸஹெநௗ	 னக் 	/	ஸஹவீர்யம்	கரவாவைஹ	/	ேதஜஸ்வி



நாவதீதமஸ் 	/	மாவித்விஷாவைஹ	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்தி:	//
	
ஸஹானாவவ 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக	)	/	ஸஹெநௗ
னக் 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக	)	/	ஸஹவீர்யம்	கரவாவைஹ
(ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	)	/	ேதஜஸ்வி	நாவதீதமஸ் 		(கற்ற
ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்)	/	மாவித்விஷாவைஹ
(ெவ க்காமல்	வாழ்ேவாமாக)	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	சாந்தி:	(ஓம்	ப 	உலகில்
அைமதி	,	ெசயல	்உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்	அைமதி)	//
ெபாழிப் ைர	:	எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக.	எங்கள்
இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக		.ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	.
கற்ற	ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்	.ெவ க்காமல்
வாழ்ேவாமாக	.ஓம்	ப 	உலகில்	அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்
அைமதி.
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ஸஹானாவவ 	/	ஸஹெநௗ	 னக் 	/	ஸஹவீர்யம்	கரவாவைஹ	/	ேதஜஸ்வி
நாவதீதமஸ் 	/	மாவித்விஷாவைஹ	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்தி:	//
	
ஸஹானாவவ 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக	)	/	ஸஹெநௗ
னக் 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக	)	/	ஸஹவீர்யம்	கரவாவைஹ
(ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	)	/	ேதஜஸ்வி	நாவதீதமஸ் 		(கற்ற
ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்)	/	மாவித்விஷாவைஹ
(ெவ க்காமல்	வாழ்ேவாமாக)	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்தி:	(ஓம்	ப 	உலகில்
அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்	அைமதி)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக.	எங்கள்
இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக		.ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	.
கற்ற	ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்	.ெவ க்காமல்
வாழ்ேவாமாக	.ஓம்	ப 	உலகில்	அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்
அைமதி.
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ப் ர்	ைவ	வா ணி:	/வ ணம்	பிதர பஸஸார	/அதீஹி	பகேவா	ப்ரஹ்ேமதி	/
தஸ்மா	ஏதத்	ப்ேராவாச	/	அன்னம்	பிராணம்	ச ு:	ஸ்ேராத்ரம்	மேனா	வாசமிதி	/
த ம்	ேஹாவாச	/யேதா	வா	இமானி	 தானி	ஜாயந்ேத	/	ேயன	ஜாதானி	ஜீவந்தி		/
யத்ப்ரயந்த்யபிஸம்விஸந்தி	/	தத்	விஜிக்ஞாஸஸ்வ	/	தத்	ப்ரஹ்ேமதி	/	ஸ
தேபாஅதப்யத	/	ஸ	தபஸ்	தப்த்வா	//
	
	ப் ர்	ைவ	வா ணி:	(ப் 	என்ற	வ ணனின்	 த்திரர்)	/வ ணம்
பிதர பஸஸார	(தந்ைத	வ ணைன	அைடந்தார்	)	/அதீஹி	பகேவா	ப்ரஹ்ேமதி
(பகவாேன	பிரமத்ைதக்	 றித் 	உபேதசிப்பீராக	என் )	/தஸ்மா	ஏதத்	ப்ேராவாச	(
அவ க் 	இைதக்	 றினார்)	/	அன்னம்	பிராணம்	ச ு:	ஸ்ேராத்ரம்	மேனா
வாசமிதி	(அன்னம்,பிராணம்	,கண்,	கா 	,மனம்,	வாக் 	என் 	)		/	த ம்
ேஹாவாச	(அவரிடம்	ேம ம்	ெசான்னார்	)	/யேதா	வா	இமானி	 தானி	ஜாயந்ேத	(
எங்கி ந் 	இந்த	ஜீவராசிகள்		பிறக்கின்றன	)	(	/	ேயன	ஜாதானி	ஜீவந்தி	(எதனால்
பிறந்த	ஜீவராசிகள்	வாழ்கின்றன)	/	யத்ப்ரயந்த்யபிஸம்விஸந்தி	(எதனிடம்	தி ம்பி
கலக்கின்றனர்	)	(	/	தத்	விஜிக்ஞாஸஸ்வ	(அைத	அறிந் ெகாள்	)	/	தத்	ப்ரஹ்ேமதி
(அ 	ப்ரஹ்மம்	என் )	/	ஸ	தேபாஅதப்யத	(அவர்	தத்வ	விசாரம்	ெசய்தார்)	/	ஸ



தபஸ்	தப்த்வா	(அ	வர்	தத்வவிசாரம்	ெசய் )	//
	
ெபாழிப் ைர	:		ப் 	என்ற	வ ணனின்	 த்திரர்,	பகவாேன	பிரமத்ைதக்	 றித்
உபேதசிப்பீராக	என் 	தந்ைத	வ ணைன	அைடந்தார்.	அவ க் 	வ ணன்
இைதக்	 றினார்		அன்னம்,பிராணம்	,கண்,	கா 	,மனம்,	வாக் 	என்றைவ	பற்றி
ஆராய்ந் 	எங்கி ந் 	இந்த	ஜீவராசிகள்		பிறக்கின்றன,	எதனால்	பிறந்த
ஜீவராசிகள்	வாழ்கின்றன,	எதனிடம்	தி ம்பி	கலக்கின்றனர்	என்
அறிந் ெகாள்.,அ ேவ	ப்ரஹ்மம்.	அவர்	தத்வ	விசாரம்	ெசய்தார்.	அவர்
தத்வவிசாரம்	ெசய் 	;
	
க த் ைர	:	வ ணன்	இ தான்	ப்ரஹ்மம்	என் 	உபேதசிக்கவில்ைல.	அப்ப
உபேதசித்தி ப்பாேரயாயின்	ப்ரஹ்மம்	என்ப 	 லன்களாேலா,	மனதாேலா.
அறிவாேலா	அறியக் ய	ெபா ளாக	அைம ம்.	இைவ	அைனத் க் ம்
அப்பாற்பட்ட	தத் வமாைகயால்	அ 	விசாரம்	ெசய்ேத	எட்டக் யதாகிற 	.
ஆகேவ	விசாரைணையத்	ெதாடங் ம்	 ைறைய	வ ணன்	உபேதசிக்கிறார்.
	
அன்னம்	ப்ரஹ்ேமதி	வ்யஜாநாத்	/	அன்னாத்ையவ	கல்விமானி	 தானி	ஜாயந்ேத	/
அன்ேனன	ஜாதானி	ஜீவந்தி	/	அன்னம்	பிரயந்த்த்யபிஸம்விஸந்தீதி	/	தத்விக்ஞாய
/ னேரவ	வ ணம்	பிதர பஸஸார	/	அதீஹி	பகேவா	ப்ரஹ்ேமதி	/த ம்ேஹாவாச	/
தபஸா	ப்ரஹ்ம	விஜிக்ஞாஸஸ்வ	/	தேபா	ப்ரஹ்ேமதி	/	ஸதேபாஅதப்யத	/
ஸதபஸ்தப்த்வா		//
	
அன்னம்	ப்ரஹ்ேமதி	வ்யஜாநாத்	(அன்னம்	ப்ரஹ்மம்	என் 	தீர்மானித்தார்	)	/
அன்னாத்ையவ	கல்விமானி	 தானி	ஜாயந்ேத	(	அன்னத்திலி ந் தாேன	இந்த
ஜீவராசிகள்	உண்டாகின்றன	)	/	அன்ேனன	ஜாதானி	ஜீவந்தி	(அன்னத்தால்
ஜீவராசிகள்	உயிர்வாழ்கின்றன	)/	அன்னம்	பிரயந்த்த்யபி	ஸம்விஸந்தீதி
அன்னத்திடம்	தி ம்பிக்	கலக்கின்றன)	/	தத்விக்ஞாய	(அைத	அறிந் ெகாண் )	/
னேரவ	வ ணம்	பிதர பஸஸார	(மீண் ம்	தந்ைத	வ ணைன	அைடந்தார்)	/
அதீஹி	பகேவா	ப்ரஹ்ேமதி	(பகவாேன	பிரமத்ைதக்	 றித் 	உபேதசிப்பீராக	என் )
/த ம்ேஹாவாச(அவரிடம்	 றினார்	)	/	தபஸா	ப்ரஹ்ம	விஜிக்ஞாஸஸ்வ
(விசாரத்தினால்	ப்ரஹ்மத்ைத	அறிந் ெகாள்	)	/	தேபா	ப்ரஹ்ேமதி	(விசாரேம
ப்ரஹ்மம்	என் 	)	(	/	ஸதேபாஅதப்யத	(அவர்	தத்வ	விசாரம்	ெசய்தார்)	/
ஸதபஸ்தப்த்வா	(அவர்	தத்வவிசாரம்	ெசய் )	//
	
ெபாழிப் ைர	:	அன்னம்	ப்ரஹ்மம்	என் 	தீர்மானித்தார்	அன்னத்திலி ந் தாேன
இந்த	ஜீவராசிகள்	உண்டாகின்றன	.	அன்னத்தால்	ஜீவராசிகள்	உயிர்வாழ்கின்றன
அன்னத்திடம்	தி ம்பிக்	கலக்கின்றன.	அைத	அறிந் ெகாண் 	மீண் ம்	தந்ைத
வ ணைன	அைடந்தார்.	பகவாேன	பிரமத்ைதக்	 றித் 	உபேதசிப்பீராக	என்ற
அவரிடம்	வ ணன்		 றினார்	விசாரேம	ப்ரஹ்மம்	என்பதால்		விசாரத்தினால்



ப்ரஹ்மத்ைத	அறிந் ெகாள்	.	அவர்	தத்வ	விசாரம்	ெசய்தார்.	அவர்	தத்வவிசாரம்
ெசய் 	;
	
க த் ைர	:	விசாரத்தின்	 வில்	வ ணன்	பிரஹ்மத்திற் 	 றிய	 றிகள்
அன்னத்திற் 	ெபா ந்தியி ப்பைதக்கண் 	அன்னேம	ப்ரஹ்மம்	என்
தீர்மானித் 	,	அைதேய	 வின்	 லமாக	உபேதசமாகப்	ெபற் க்ெகாள்ள
எண்ணி	அவைர	உபேதசிக்க	ேவண் கிறார்	.	ஆனால்	வ ணேனா	அவைர
ப்ரஹ்மத்ைத	அறிய	மீண் ம்	தபஸ்	ெசய்	என்கிறார்.	இதனால்	அன்னத்திற் ம்
ேமல்	ஒ 	 லம்	உள்ள 	என்பைத	ப் 		அறிகிறார்.	ேம ம்	வ ணன்	தபஸ்
ப்ரஹ்மம்	என் 	ப் விடம்	 கிறார்	.ஒ வன்	நாற்சந்திைய	அைடந்
த ம ரிைய	அைட ம்	வழி	எ 	என் 	ேகட்பானாயின்	அங் ள்ளவன்
ஒ வழிையக்	காண்பித் 	இ 	த ம ரி	என் 	 கிறான்.	ேகட்டவன்	அைத
த ம ரி	ெசல் ம்	வழி	என் 	 ரிந் ெகாள்வ ேபால்	இங் 	“தபஸ்	ப்ரஹ்மம்”
என்றால்	தபஸ்	ெசய்வேத	ப்ரஹ்மத்ைத	அறி ம்	வழி	என்ப 	ெபா ள்.
	
ேம ம்	விசாரம்	ெசய் ம்ேபா 	பிராணன்	இல்லாவி ல்		அன்னத்தால்	மட் ம்
	பிறப் ,	வாழ் ,	லயங்களின்		காரணமாய்	இ க்க யா 	என்பைதக்
	காண்கிறார்	.	பிராணன்	இல்லாவி ல்	ஜீவராசிக க் 	வாழ் 	என் 	என்பேத
இல்ைல.
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ப்ராேணா		ப்ரஹ்ேமதி	வ்யஜாநாத்	/	ப்ராணாத்ையவ	கல்விமானி	 தானி	ஜாயந்ேத	/
ப்ராேணன	ஜாதானி	ஜீவந்தி	/	பிராணம்		பிரயந்த்த்யபி	ஸம்விசந்தீதி	/	தத்விக்ஞாய
/ னேரவ	வ ணம்	பிதர பஸஸார	/	அதீஹி	பகேவா	ப்ரஹ்ேமதி	/த ம்ேஹாவாச	/
தபஸா	ப்ரஹ்ம	விஜிக்ஞாஸஸ்வ	/	தேபா	ப்ரஹ்ேமதி	/	ஸதேபாஅதப்யத	/
ஸதபஸ்தப்த்வா		//		
	
ெபாழிப் ைர	;	பிராணேன	ப்ரஹ்மம்	என் 	தீர்மானித் 	 ன்ேபால்	வ ணனிடம்
ெசல்ல	அவர்	ப் ைவ	மீண் ம்	தபஸ்	ெசய்ய	ஏ கிறார்.	தபஸ்	ெசய்த	ப்
மனம்		இல்லாவி ல்		பிராணனால்		மட் ம்		பிறப் ,	வாழ் ,	லயங்களின்
	காரணமாய்	இ க்க யா 	என்பைதக்		காண்கிறார்	.	மனம்		இல்லாவி ல்
ஜீவராசிக க் 	வாழ் 	என் 	என்பேத	இல்ைல.
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மேனா		ப்ரஹ்ேமதி	வ்யஜாநாத்	/	மனேஸாஹ்ேயவ	கல்விமானி	 தானி	ஜாயந்ேத	/
மனஸா	ஜாதானி	ஜீவந்தி	/	மன:	பிரயந்த்த்யபி	ஸம்விஸந்தீதி	/	தத்விக்ஞாய	/
னேரவ	வ ணம்	பிதர பஸஸார	/	அதீஹி	பகேவா	ப்ரஹ்ேமதி	/த ம்ேஹாவாச	/



தபஸா	ப்ரஹ்ம	விஜிக்ஞாஸஸ்வ	/	தேபா	ப்ரஹ்ேமதி	/	ஸதேபாஅதப்யத	/
ஸதபஸ்தப்த்வா		//
	
ெபாழிப் ைர	;	மனேம		ப்ரஹ்மம்	என் 	தீர்மானித் 	 ன்ேபால்	வ ணனிடம்	ெசல்ல
அவர்	ப் ைவ	மீண் ம்	தபஸ்	ெசய்ய	ஏ கிறார்.	தபஸ்	ெசய்த	ப் 	விக்ஞானம்
		இல்லாவி ல்		மனத்தால்			மட் ம்		பிறப் ,	வாழ் ,	லயங்களின்		காரணமாய்
இ க்க யா 	என்பைதக்		காண்கிறார்	.	விக்ஞானம்	இல்லாவி ல்
ஜீவராசிக க் 	வாழ் 	என் 	என்பேத	இல்ைல.
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விக்ஞானம்		ப்ரஹ்ேமதி	வ்யஜாநாத்	/	விக்ஞாநாத்ேயவ	கல்விமானி	 தானி
ஜாயந்ேத	/	விக்ஞாேநன	ஜாதானி	ஜீவந்தி	/	விக்ஞானம்	பிரயந்த்த்யபி
ஸம்விஸந்தீதி	/	தத்விக்ஞாய	/ னேரவ	வ ணம்	பிதர பஸஸார	/	அதீஹி	பகேவா
ப்ரஹ்ேமதி	/த ம்ேஹாவாச	/	தபஸா	ப்ரஹ்ம	விஜிக்ஞாஸஸ்வ	/	தேபா	ப்ரஹ்ேமதி	/
ஸதேபாஅதப்யத	/	ஸதபஸ்தப்த்வா		//
	
ெபாழிப் ைர	;	விக்ஞானம்			ப்ரஹ்மம்	என் 	தீர்மானித் 	 ன்ேபால்	வ ணனிடம்
ெசல்ல	அவர்	ப் ைவ	மீண் ம்	தபஸ்	ெசய்ய	ஏ கிறார்.	தபஸ்	ெசய்த	ப்
ஆனந்தம்			இல்லாவி ல்	விஞ்ஞானத்தால்	மட் ம்		பிறப் ,	வாழ் ,	லயங்களின்
	காரணமாய்	இ க்க யா 	என்பைதக்		காண்கிறார்	.	ஆனந்தம்		இல்லாவி ல்
ஜீவராசிக க் 	வாழ் 	என் 	என்பேத	இல்ைல.
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ஆனந்ேதா		ப்ரஹ்ேமதி	வ்யஜாநாத்	(ஆனந்தம்	ப்ரஹ்மம்	என் 	தீர்மானித்தார்	)	/
ஆனந்தாத்ேயவ	கல்விமானி	 தானி	ஜாயந்ேத	(ஆனந்தத்திலி ந்ேதஇந்த
ஜீவராசிகள்	உண்டாகின்றன	)		/	ஆனந்ேதன	ஜாதானி	ஜீவந்தி	(ஆனந்தத்தினால்
ஜீவராசிகள்	உயிர்வாழ்கின்றன	)/	ஆனந்தம்		பிரயந்த்த்யபி	ஸம்விஸந்தீதி
(ஆனந்தத்தில்	தி ம்பி	கலக்கின்றன	)	/	ைஸஷா	பார்கவீ	வா ணீ	வித்யா	(இந்த
இ 	ப் வி ைடய ம்	வ ண ைடய மான	ஞானம்	)	/	பரேம		வ்ேயாமன்
ப்ரதிஷ் தா	(பரெவளியில்	நிைலெகாண் ள்ள 	)	/	ய	ஏவம்	ேவத	பிரதிதிஷ்டதி
(இவ்வா 	அறிந்தவன்	நிைல	ெகாள்கிறான்	)/	அன்னவானன்னாேதா	பவதி
(அன்னத்ைத	உைடயவனாக ம்	அன்னத்ைத	உண்பவனாக ம்	ஆகிறான்	)	/
மஹான்பவதி	பிரஜயா		பஸுபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சேஸன	(ெபரிேயான்	ஆகிறான்
ஆநிைரச்ெசல்வத்தா ம்	பிரமஞான	ஒளியா ம்	)/	மஹான்	கீர்த்யா	(ெபரிேயான்
கழால்	)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	ஆனந்தம்	ப்ரஹ்மம்	என் 	தீர்மானித்தார்	ஆனந்தத்திலி ந்ேதஇந்த



ஜீவராசிகள்	உண்டாகின்றன.	ஆனந்தத்தினால்	ஜீவராசிகள்	உயிர்வாழ்கின்றன
ஆனந்தத்தில்	தி ம்பி	கலக்கின்றன	இந்த	இ 	ப் வி ைடய ம்
வ ண ைடய மான	ஞானம்.	பரெவளியில்	நிைலெகாண் ள்ள 	.	இவ்வா
அறிந்தவன்	நிைல	ெகாள்கிறான்	.அன்னத்ைத	உைடயவனாக ம்	அன்னத்ைத
உண்பவனாக ம்	ஆகிறான்	.	ெபரிேயான்	ஆகிறான்	ஆநிைரச்ெசல்வத்தா ம்
பிரமஞான	ஒளியா ம்.	 கழா ம்	ெபரிேயான்	ஆகிறான்.
	
க த் ைர	:	ஆனந்தம்	ப்ரஹ்மம்	என்ப தான்	ப் 	அைடந்த	ஞானமா	என்றால்
	அவ்வாறில்ைல	.	ஏெனனில்	அவர்	அைடந்த	ஞானம்	ஆனந்தத்தில்	நிைல
ெகாள்ளவில்ைல.	பரெவளியில்	நிைலெகாண் ள்ள .	இ 	விரிவாக	பின்னர்
வ ம்	அ வாகங்களில்	விவரிக்கப்ப கிற
.ஆனந்தம்	ப்ரஹ்மம்	என	தீர்மானிக் ம்	 ன்	எதனால்	வ ணன்	இைதக் றாமல்
மற்ற	அைனத்ைத ம்	 றினார்	என்ப 	பற்றி	ப் 	தாேன	ஆராய்கிறார்.	அப்ேபா
அவர்	அன்னம்	இல்லாவி ல்	பிராணேனா	,அன்னம்,	பிராணன்	இல்லாவி ல்
மனேமா	,	அன்னம்	பிராணம்	மனம்	இல்லாவி ல்	விக்ஞானேமா,	அன்னம்	பிராணம்
மனம்	விக்ஞானம்	இல்லாவி ல்	ஆனந்தம்	ஒன் மட் ேம		ஜீவராசிகளின்
வாழ் க் 	காரணமாக	இ க்க யா 	.	இைவ	அைனத் ம்	ஒன்ைற	ஒன்
சார்ந்ேத	ஜீவராசிகள்	பிறக்கின்றனர்,வாழ்கின்றனர்	,	லயமைடகின்றனர்	என்
காண்கிறார்.	ஆகேவ	இைவ	அைனத் க் ம்	ஒேர	 லகாரணம்	உண்டா	என்
ேம ம்	தன்		ஆராய்ச்சிைய	ெதாடர்கிறார்	.	வ ணன்	 றிய	வாக்	அதாவ
ேவதத்தின்	.உதவிைய	நா கிறார்.	அதன்	 லம்	சகல	வல்லைம ம்	ெபா ந்திய
நான்	என்ற	உணர்ேவ	அைனத் க் ம்	 லகாரணம்	என் 	கண் 	அறிகிறார்.
அதிலி ந்ேத	அைனத் ம்	பிறக்கின்றன,	வாழ்கின்றன,	லயமைடகின்றன	,அ ேவ
அன்னம்,பிராணம்,மனம்,விக்ஞானம்	,ஆனந்தம்	என	அறிகிறார்..
	
இவ்வா 	அறிபவன்	எவ ம்	தான்	வி ம்பியைவகைள
அைடபவனாக ம்,,அைடந்தவற்ைற	அ பவிப்பவனாக ம்	உள்ள	ஆற்றைல
அைடகிறான்..	ெசல்வத்தா ம்,ப்ரைஜகளினா ம்	பிரமஞான	ஒளியா ம்	 கழா ம்
ெபரிேயானாக	விளங் கிறான்.
இங் 	அன்னம்	என்ற	ெசால்	ேசா 	என்ற	 கிய	ேநாக்கில்	 றப்படவில்ைல
.ஜீவனின்	அ பவத்ைதேய	அன்னம்	என் 	 றிப்பிடப்ப கிற 	.	ஆகேவ	அன்னம்,
பிராணம்,	மனம்,	விக்ஜ்நானம்	,	ஆனந்தம்	அைனத்தி ம்	ஜீவன்	அைட ம்
அ பவங்கள்	அன்னம்	என்ற	ெபயரால்	 றிக்கப்ப கிற .	பின்வ ம்
அ வாகங்களில்	அன்னம்	என்ற	ெசால்	இவ்வாேற	ைகயாளப்ப வைதக்
காணலாம்	.
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அன்னம்	ந	நிந்த்யாத்	/	தத்வ்ரதம்	/	ப்ராேணா	வா	அன்னம்	/	ஸரீரமன்னாதம்	/



ப்ராேண	ஸரீரம்	ப்ரதிஷ் தம்	/	ஸரீேர	பிராண:	ப்ரதிஷ் த:	/	தேதததன்னமன்ேன
ப்ரதிஷ் தம்	/	ஸ	ய	ஏததன்னமன்ேன	ப்ரதிஷ் தம்	ேவத	ப்ரதிதிஷ்டதி	/
அன்னவானன்னாேதா	பவதி	/	மஹான்	பவதி	பிரஜயா	பஸுபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சேஸன	/
மஹான்	கீர்த்யா	//
	
அன்னம்	ந	நிந்த்யாத்	(	அ பவத்ைத	இகழக் டா 	)	/	தத்வ்ரதம்	(அ 	ேநான் 	)
/	ப்ராேணா	வா	அன்னம்	(பிராணன்	அ பவம்)	/	ஸரீரமன்னாதம்	(உடல்
அ பவத்ைத	அைடபவன்)	/	ப்ராேண	ஸரீரம்	ப்ரதிஷ் தம்	(	பிராணனில்	உடல்
நிைலெபற் ள்ள 	)	/	ஸரீேர	பிராண:	ப்ரதிஷ் த:	(உடலில்	பிராணன்
நிைலெபற் ள்ள 	)	/	தேதததன்னமன்ேன	ப்ரதிஷ் தம்(	அந்த	உடலின்	அ பவம்
இந்த	பிராணனின்	அ பவத்தில்	நிைலெபற் ள்ள )/	ஸ	ய	ஏததன்னமன்ேன
ப்ரதிஷ் தம்	ேவத	ப்ரதிதிஷ்டதி	(	அந்த	எவன்	இந்த	அ பவம்	அ பவத்தில்
நிைலெபற் ள்ளைத	அறிவாேனா	அவன்	நிைலெகாள்கிறான்)	/
அன்னவானன்னாேதா	பவதி	(அ பவத்ைத		உைடயவனாக ம்	அ பவத்ைத
அ பவிப்பவனாக ம்	ஆகிறான்	)	/	மஹான்பவதி	பிரஜயா
	பஸுபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சேஸன	(ெபரிேயான்	ஆகிறான்	ஆநிைரச்ெசல்வத்தா ம்
பிரமஞான	ஒளியா ம்	)/	மஹான்	கீர்த்யா	(ெபரிேயான்	 கழால்	)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	அ பவத்ைத	இகழக் டா .	அ 	ேநான் .	பிராணன்	அ பவம்.
உடல்	அ பவத்ைத	அைடபவன்.	பிராணனில்	உடல்	நிைலெபற் ள்ள .	உடலில்
பிராணன்	நிைலெபற் ள்ள .	அந்த	உடலின்	அ பவம்	இந்த	பிராணனின்
அ பவத்தில்	நிைலெபற் ள்ள .	அந்த	எவன்	இந்த	அ பவம்	அ பவத்தில்
நிைலெபற் ள்ளைத	அறிவாேனா	அவன்	நிைலெகாள்கிறான்.	அ பவத்ைத
	உைடயவனாக ம்	அ பவத்ைத	அ பவிப்பவனாக ம்	ஆகிறான்.	ெபரிேயான்
ஆகிறான்	ஆநிைரச்ெசல்வத்தா ம்	பிரமஞான	ஒளியா ம்.	 கழால்	ெபரிேயான்
ஆகிறான்.
	
க த் ைர	:	உடலில்லாமல்	வாழ் 	(பிராணன்)	இல்ைல.	வாழ் 	இல்லாமல்	உடல்
இல்ைல.	உடலின்	அ பவ ம்	வாழ்வின்	அ பவ ம்	ஒன்ேறாெடான்
பின்னிப்பிைணந் 	உள்ள 	.	பிரஹ்மஞானம்	சிறந்த	அ பவம்	என்பதால்	உடல்,
பிராண	அ பவங்கைள	இகழக் டா 	என் 	ரிஷி	அறி த் கிறார்	.
வைரைவத் த்தான்	சித்திரம்	எ த மாதலால்	இவற்ைறைவத் த்தான்	மற்ற

அ பவங்க க் 	 ன்ேனற ம்	.	உடைல ம்	வாழ்க்ைகைய ம்	சீரிய ைறயில்
ேபாற் பவன்	ெசல்வங்கைள	அைடந் 	சீராக	வாழ்வான்.
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அன்னம்	ந	பரிச ீத	/	தத்வ்ரதம்	/	ஆேபா	வா	அன்னம்	/	ஜ்ேயாதிரன்னாதம்	/
அப்ஸு	ஜ்ேயாதி:	ப்ரதிஷ் தம்	/	ஜ்ேயாதிஷ்யாப:	ப்ரதிஷ் தா:	/



தேததமன்னமன்ேனப்ரதிஷ் தம்	/	ஸ	ய	ஏததன்னமன்ேன	ப்ரதிஷ் தம்	ேவத
ப்ரதிதிஷ்டதி	/	அன்னவானன்னாேதா	பவதி	/	மஹான்	பவதி	பிரஜயா
பஸுபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சேஸன	/	மஹான்	கீர்த்யா	//
	
அன்னம்	ந	பரிச ீத	(அ பவத்ைத	வீணாக்கக் டா 	)	/	தத்வ்ரதம்	(அ
ேநான் )	/	ஆேபா	வா	அன்னம்	(	சிதாகாசம்	அல்ல 	உணர் ப்பரெவளிேய
அ பவம்	)/	ஜ்ேயாதிரன்னாதம்	(மனம்	என்ற	ஒளிேய	அ பவத்ைத	அைடகிற )	/
அப்ஸு	ஜ்ேயாதி:	ப்ரதிஷ் தம்(	சிதாகாசத்திேலேய	மனம்	நிைலெபற் ள்ள 	)	/
ஜ்ேயாதிஷ்யாப:	ப்ரதிஷ் தா:	(மனத்திேலேய	சிதாகாசம்	நிைலெபற் ள்ள 	)/	/
தேதததன்னமன்ேன	ப்ரதிஷ் தம்(	அந்த	மனதின்		அ பவம்	இந்த
சிதாகாசத்தின்		அ பவத்தில்	நிைலெபற் ள்ள )/	ஸ	ய	ஏததன்னமன்ேன
ப்ரதிஷ் தம்	ேவத	ப்ரதிதிஷ்டதி	(	அந்த	எவன்	இந்த	அ பவம்	அ பவத்தில்
நிைலெபற் ள்ளைத	அறிவாேனா	அவன்	நிைலெகாள்கிறான்)	/
அன்னவானன்னாேதா	பவதி	(அ பவத்ைத		உைடயவனாக ம்	அ பவத்ைத
அ பவிப்பவனாக ம்	ஆகிறான்	)	/	மஹான்பவதி	பிரஜயா
	பஸுபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சேஸன	(ெபரிேயான்	ஆகிறான்	ஆநிைரச்ெசல்வத்தா ம்
பிரமஞான	ஒளியா ம்	)/	மஹான்	கீர்த்யா	(ெபரிேயான்	 கழால்	)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	அ பவத்ைத	வீணாக்கக் டா .	அ 	ேநான் 	.சிதாகாசம்
அல்ல 	உணர் ப்பரெவளிேய	அ பவம்	.மனம்	என்ற	ஒளிேய	அ பவத்ைத
அைடகிற .	சிதாகாசத்திேலேய	மனம்	நிைலெபற் ள்ள .	மனத்திேலேய
சிதாகாசம்	நிைலெபற் ள்ள .	அந்த	மனதின்		அ பவம்	இந்த	சிதாகாசத்தின்
	அ பவத்தில்	நிைலெபற் ள்ள .	அந்த	எவன்	இந்த	அ பவம்	அ பவத்தில்
நிைலெபற் ள்ளைத	அறிவாேனா	அவன்	நிைலெகாள்கிறான்.	அ பவத்ைத
	உைடயவனாக ம்	அ பவத்ைத	அ பவிப்பவனாக ம்	ஆகிறான்.	ெபரிேயான்
ஆகிறான்	ஆநிைரச்ெசல்வத்தா ம்	பிரமஞான	ஒளியா ம்.	 கழால்	ெபரிேயான்
ஆகிறான்	.
	
க த் ைர	:	சிதாகாசம்	(அ	)	சிற்றம்பலம்	(அ)	உணர் ப்பரெவளியிலி ந்ேத	மனம்
எண்ணம்	அறி 	என்ற	ஒளிகைளப்ெப கிற .	மனத்தின்	 லம்தான்
சிதாகாசத்ைதப்பற்றி	நாம்	எண்ண கிற .	ஆகேவ	சிதாகாச ம்	மன ம்
ஒன்ேறாெடான் 	பின்னிப்பிைணந் 	உள்ள .	இவற்றால்		ஏற்ப ம்	அ பவங்கைள
மனிதன்	சிறந்த ைறயில்	அ பவிக்காமல்	வீணாக்கக் டா .
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அன்னம்	பஹு	 ர்வீத	/	தத்	வ்ரதம்	/	ப் திவீ	வா	அன்னம்	/	ஆகாேஸா	அன்னாத:
/	ப் திவ்யாம்	ஆகாஸ	:	ப்ரதிஷ் த:	/	ஆகாேஸ	ப் திவீ	ப்ரதிஷ் தா	/	/



தேததமன்னமன்ேனப்ரதிஷ் தம்	/	ஸ	ய	ஏததன்னமன்ேன	ப்ரதிஷ் தம்	ேவத
ப்ரதிதிஷ்டதி	/	அன்னவானன்னாேதா	பவதி	/	மஹான்	பவதி	பிரஜயா
பஸுபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சேஸன	/	மஹான்	கீர்த்யா	//
	
ெபாழிப் ைர	:	அன்னம்	பஹு	 ர்வீத	(	பலவித	அ பவங்கைள	அைடவாயாக	)	/
தத்	வ்ரதம்(அ 	ேநான் )	/	ப் திவீ	வா	அன்னம்(பைடப்பில்	அைனத் ம்	அ பவம்
)	/	ஆகாேஸா	அன்னாத:	(ப்ரஹ்மேம	அ பவிப்பவர்	)	/	ப் திவ்யாம்	ஆகாச:
ப்ரதிஷ் த:	(பைடப்பில்	ப்ரஹ்மம்		நிைல	ெகாண் ள்ள )	/	ஆகாேச	ப் திவீ
ப்ரதிஷ் தா	(ப்ரஹ்மத்தில்		பைடப் 	நிைலெகாண் ள்ள 	)	/	ஸ	ய
ஏததன்னமன்ேன	ப்ரதிஷ் தம்	ேவத	ப்ரதிதிஷ்டதி	(	அந்த	எவன்	இந்த	அ பவம்
அ பவத்தில்	நிைலெபற் ள்ளைத	அறிவாேனா	அவன்	நிைலெகாள்கிறான்)	/
அன்னவானன்னாேதா	பவதி	(அ பவத்ைத		உைடயவனாக ம்	அ பவத்ைத
அ பவிப்பவனாக ம்	ஆகிறான்	)	/	மஹான்பவதி	பிரஜயா
	ப பிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சேஸன	(ெபரிேயான்	ஆகிறான்	ஆநிைரச்ெசல்வத்தா ம்
பிரமஞான	ஒளியா ம்	)/	மஹான்	கீர்த்யா	(ெபரிேயான்	 கழால்	)	//
	
க த் ைர	:	பைடப் ம்	ப்ரஹ்ம ம்		ஒன்ேறாெடான் 	பின்னிப்பிைணந் ள்ளன.
பைடப்பில்	ஜீவனாகத்	ேதான்றியவன்	வாழ்நாைள	வீேண	கழிக்கக் டா .	பலவித
யற்சிகளால்	தன	உடல்,பிராணன்,எண்ணம்,	அறி 	 தலியவற்ைற	நல்வழி

ெச த்தி	பலவித	அ பவங்கைள	அைடந் 	அைத	மற்றவர்க்காக	அர்ப்பணிக்க
ேவண் ம்.	ஞானிகளாகிய	வ்யாசமரிஷி,	வால்மீகி	மகரிஷி,	பாணினி,	காளிதாசன்,
சாணக்யன்,	ஆதிசங்கரர்	,அப்பர்,தி ஞானசம்பந்தர், ந்தரர்	,மாணிக்கவாசகர்
,அ ணகிரிநாதர்,	 மர பரர்	ராமகி ஷ்ண	பரமஹம்சர்	,அரவிந்தர்,	மகாத்மா
காந்தி	,	ரமண	மகரிஷி	கணக்கற்ற	மற் ம்	பலர்	அளித் ச்ெசன்ற	அ பவங்கள்
மனித	இனத்ைதேய	வளமாக்கிக்ெகாண் க்கின்றன	.
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ந	கஞ்சன	வஸெதௗ	பிரத்யாச ீத	/	தத்	வ்ரதம்	/	தஸ்மாத்	யயா	கயா	ச	விதயா
பஹ்வன்னம்	ப்ராப் யாத்./	அராத்யஸ்மா	அன்னமித்யாச ேத	/	ஏதத்ைவ
கேதா	அன்ன ம்	ராத்தம்	/	 கேதா	அஸ்மா	அன்ன ம்	ராத்யேத	/	ஏதத்ைவ

மத்யேதான்ன ம்	ராத்தம்	/	மத்யேதா	அஸ்மா	அன்ன ம்	ராத்யேத	/	ஏதத்வா
அந்தேதாஅன்ன ம்	ராத்தம்	/	அந்தேதா		அஸ்மா	அன்ன ம்	ராத்யேத	//
	
ந	கஞ்சன	வஸெதௗ	பிரத்யாச ீத	(இந்த	ஜீவசரீரத்தில்	வா ம்	சக்திகைள
ெவ த் 	ஒ க்காேத	)	/	தத்	வ்ரதம்(அ 	ேநான் )	/	தஸ்மாத்	யயா	கயா	ச	விதயா
பஹ்வன்னம்	ப்ராப் யாத்	(ஆதலால்	எந்த	எந்த	விதத்திலாவ 	மி ந்த
அ பவங்கைள	அைடயேவண் ம்	)./	அராத்யஸ்மா	அன்னமித்யாச ேத(இந்த
அ பவம்	நமக் 	தயாராக	உள்ள 	என் 	ெசால்லப்ப கிற )	/	ஏதத்ைவ	 கேதா



அன்ன ம்	ராத்தம்	(இ ேவ	 தலாக	தயாராக	உள்ள	அ பவம்)	/	 கேதா	அஸ்மா
அன்ன ம்	ராத்யேத	(	இவ க் 	 தலாவதி ைடய	அ பவம்	தயார்
ெசய்யப்ப கிற )	/	ஏதத்ைவ	மத்யேதான்ன ம்	ராத்தம்	(இ ேவ	மத்தியில்
தயாராக	உள்ள	அ பவம்	)	/	மத்யேதா	அஸ்மா	அன்ன ம்	ராத்யேத	(	இவ க்
மத்தியி ைடய	அ பவம்	தயார்	ெசய்யப்ப கிற 	)/	ஏதத்வா
அந்தேதாஅன்ன ம்	ராத்தம்	(	இ தான்	கைடசியாக	தயாராக	உள்ள	அ பவம்)	/
அந்தேதா		அஸ்மா	அன்ன ம்	ராத்யேத	(இவ க் 	கைடசியி ைடய	அ பவம்
தயார்	ெசய்யப்ப கிற )//
	
ெபாழிப் ைர	:	இந்த	ஜீவசரீரத்தில்	வா ம்	சக்திகைள	ெவ த் 	ஒ க்காேத	அ
ேநான் .	ஆதலால்	எந்த	எந்த	விதத்திலாவ 	மி ந்த	அ பவங்கைள
அைடயேவண் ம்.	இந்த	அ பவம்	நமக் 	தயாராக	உள்ள 	என்
ெசால்லப்ப கிற .	இ ேவ	 தலாக	தயாராக	உள்ள	அ பவம்.	இவ க்
தலாவதி ைடய	அ பவம்	தயார்	ெசய்யப்ப கிற .	இ ேவ	மத்தியில்

தயாராக	உள்ள	அ பவம்.	இவ க் 	மத்தியி ைடய	அ பவம்	தயார்
ெசய்யப்ப கிற .	இ தான்	கைடசியாக	தயாராக	உள்ள	அ பவம்.	இவ க்
கைடசியி ைடய	அ பவம்	தயார்	ெசய்யப்ப கிற .
	
க த் ைர	:	 தலாவ 	வித	அ பவம்	ஏழாவ 	அ வாகத்தில்	 றப்பட்ட
அன்னம்	பிராணம்	ெதா திகளால்	ஏற்ப வ .	ஜீவனின்	பிறப்பின்	 தல்	இறப்
வைர	இந்த	அ பவம்	ெதாடர்கிற 	.ஒ வன்		உடல்	உைழப்ைப	ெபரி ம்	சார்ந்த
	உழவனாயி ந்தா ம்	அல்ல 		,அறிஞனாயி ந்தா ம்	ஞாநியாயி ந்தா ம்
	இந்த	அ பவங்கைள	அைடந்ேத	வாழ	ேவண் ள்ள .
இரண்டாவதாக	ந வில்		 றப்ப ம்	அ பவம்	எட்டாவ 	அ வாகத்தில்
றப்பட்ட	ஆபஸ்	(சிற்றம்பலம்)	ஜ்ேயாதி	ெதா திகளால்	ஏற்ப வ .	ெப ம்பா ம்

ஜீவனின்	இளம்வய 	 தல்	இறப் வைர	எண்ணம்	அறி 	இவற்றால்	அ பவம்
ெதாடர்கிற .	அறிஞனாயி ந்தா ம்	ஞாநியாயி ந்தா ம்	இந்த	அ பவங்கைள
அைடந்ேத	வாழ்கிறான்	.
கைடசியாக	 றப்ப ம்	அ பவம்	ஒன்பதாவ 	அ வாகத்தில்	 றப்பட்ட	பைடப்
ப்ரஹ்மம்	ெதா திகளால்	ஏற்ப வ 	.ெப ம்பா ம்	அறி திர்ச்சி	அைடந்தபின்
இந்த	அ பவம்	வாய்க்கிற .	ஆனால்	சங்கரர்,	தி ஞானசம்பந்தர்	ேபான்ற
ஞானிகள்	பிறவியிலி ந்ேத	இந்த	அ பவங்க டன்	விளங்கினர்	.
	
ச தாயத்தில்	வா ம்	ெப ம்பாேலாைரக்	க த்தில்	ெகாண்ேட	பண்ைடய
காலத்தில்	ரிஷிகள்	பிரஹ்மச்சர்யம்,	க் ஹஸ்தம்	வானப்ரஸ்தம்	சன்யாசம்	என்ற
ஆஸ்ரம ைறகைள	வ த்தனர். தல்,	ந 	அ பவங்களின்	ெதா ப்
பிரஹ்மச்சர்ய	ஆச்ரமத்தி ம்	,	க் ஹஸ்தாஸ்ரமத்தி ம்,	 தல்,ந 	,	கைடசி
ெதா ப் கள்	வானப்ரஸ்த	சந்நியாச	ஆஸ்ரமங்களி ம்	ஏற்ப கின்றன.
ய	ஏவம்	ேவத	/	க்ேஷம	இதி	வாசி	/	ேயாகக்ேஷம	இதி	பிராணாபாநேயா:	/	கர்ேமதி



ஹஸ்தேயா:	/	கதிரிதி	பாதேயா:	/	வி க்திரிதி	பாெயௗ	/	இதி	மா ஷீ:	ஸமாக்ஞா:
/
[தத்	பிரதிஷ்ேடத் பாஸீத	/	பிரதிஷ்டாவான்	பவதி	]
ய	ஏவம்	ேவத	(எவன்	இவ்வா 	அறிவாேனா	)	/	க்ேஷம	இதி	வாசி	(வளம்	என்
ேவதவழியில்		)	/	ேயாகக்ேஷம	இதி	பிராணாபாநேயா:	(வாழ்க்ைக	நலம்	என
	வாழ்வில்		)	/	கர்ேமதி	ஹஸ்தேயா:	(ெசயல்	என		கரங்களில்	)	/	கதிரிதி	பாதேயா:
(நைட	என		கால்களில்	)	/	வி க்திரிதி	பாெயௗ	(கழிதல்	என	மலவாயிலில்				/	இதி
மா ஷீ:	ஸமாக்ஞா:	(என் 	மனிதர்களில்	காணப்ப பைவ	)	/
[தத்	பிரதிஷ்ேடத் பாஸீத	(ப்ரஹ்மம்	நிைல	ெகாண் ள்ள 	என்
வழிபடேவண் ம்)	/	பிரதிஷ்டாவான்	பவதி(நிைலெபற்றவனாக	ஆகிறான்	.	]
	
ெபாழிப் ைர	:	இவ்வா 	அறிபவன்	வளம்	என் 	ேவதவழியி ம்,	வாழ்க்ைகநலம்
என	வாழ்வி ம்	,	ெசயல்	என	கரங்களி ம்,	நைட	என	கால்களி ம்,	கழிதல்	என்
மலவாயிலி ம்	மனிதர்களில்	காணப்ப பைவகளில்	ப்ரஹ்மம்	நிைல
ெகாண் ள்ள 	என	வழிபடேவண் ம்.அவ்வா 	வழிப பவன்	நிைலெபற்றவனாக
ஆகிறான்.
	
க த் ைர	:	ேமற் றிய	அ பவங்கள்	 தல்	ெதா தியாகிய	சரீரம்		பிராணம்
ெதா திையச்	ேசர்ந்தைவ		என்பைத	ேநாக்க ம்	.
	
அத	ைதவீ	:	/	த் ப்திரிதி	வ் ஷ்ெடௗ	/	பலமிதி	வித் தி	/	யஸ	இதி	பஸுஷு	/
ஜ்ேயாதிரிதி	ந த்ேரஷு/	ப்ரஜாதிரம் தமானந்த	இத் பஸ்ேத	/.
[தத்	பிரதிஷ்ேடத் பாஸீத	/	பிரதிஷ்டாவான்	பவதி	]
அத	ைதவீ	:	(ேமற்ெகாண் 	ேதவசக்திகைளப்	பற்றிய 	)	/	த் ப்திரிதி
வ் ஷ்ெடௗ(அைடந்த	நலன்களில்	மனநிைற 	என் 		)	/	பலமிதி	வித் தி
(உள் ணர்வால்	எ ம்	அறி மின்னல்களில்	ஆற்றல்	என் )		/	யஸ	இதி	ப ஷு
(ெசல்வங்களில்	கீர்த்தி	என் )	/	ஜ்ேயாதிரிதி	ந த்ேரஷு(விரிந் பரந்த
ந த்ரங்களில்	விஞ்ஞானம்	என் )/	ப்ர்ஜாதிரம் தமானந்த	இத் பஸ்ேத(	ஆண்
ெபண்	 றிகளில்	சந்ததி	,	 க்லம்,ஸ்ேராநிதம்என்ற	அம் தங்கள்,	இன்பம்	என் 	).
[தத்	பிரதிஷ்ேடத் பாஸீத	(ப்ரஹ்மம்	நிைல	ெகாண் ள்ள 	என்
வழிபடேவண் ம்)	/	பிரதிஷ்டாவான்	பவதி(நிைலெபற்றவனாக	ஆகிறான்	.	]
	
ெபாழிப் ைர	:	ேமற்ெகாண் 	ேதவசக்திகைளப்	பற்றிய .	அைடந்த	நலன்களில்
மனநிைற 	என் ம்		உள் ணர்வால்	எ ம்	அறி 	ஒளிப்பிழம் களில்	ஆற்றல்
என் ம்	ெசல்வங்களில்	கீர்த்தி	என் ம்	விரிந் பரந்த	ந த்ரங்களில்	விஞ்ஞானம்
என் ம்	ஆண்	ெபண்	 றிகளில்	சந்ததி	,	 க்லம்,ஸ்ேராநிதம்என்ற	அம் தங்கள்,
இன்பம்	என் ம்	ப்ரஹ்மம்	நிைல	ெகாண் ள்ள 	என் 	வழிபடேவண் ம்
.அவ்வா 	வழிப பவன்		நிைலெபற்றவனாக	ஆகிறான்
	



க த் ைர	:	ேமற் றிய	அ பவங்கள்	ந 		ெதா தியாகிய	ஆபஸ்	ஜ்ேயாதி
		ெதா திையச்	ேசர்ந்தைவ		என்பைத	ேநாக்க ம்	.
	
ஸர்வமித்யாகாேஸ	/	தத்ப்ரதிஷ்ேடத் பாஸீத	/	பிரதிஷ்டாவான்	பவதி	/	தன்மஹ
இத் பாஸீத	/	மஹான்பவதி	/	தன்மன	இத் பாஸீத	/	மானவான்	பவதி	/
தன்னம	இத் பாஸீத	/	நம்யந்ேத	அஸ்ைமகாமா:	/	தத்ப்ரஹ்ேமத் பாஸீத	/
ப்ரஹ்மவான்	பவதி	/	தத்ப்ரஹ்மண:	பரிமர	இத் பாஸீத	/	பர்ேயணம்	ம்ரியந்ேத
த்விஷந்த:	ஸபத்னா:	/	பரிேயஅப்ரியா	ப்ராத் வ்யா	:	/	ஸயஸ்சாயம்	 ேஷ	/
யஸ்சாஸாவாதித்ேய	/	ஸ	ஏக:	/
ஸர்வமித்யாகாேஸ	(அைனத் ம்	ப்ரஹ்மத்தில்	என் 	)	/	தத்	பிரதிஷ்ேடத் பாஸீத
(ப்ரஹ்மம்	நிைல	ெகாண் ள்ள 	என் 	வழிபடேவண் ம்)	/	பிரதிஷ்டாவான்
பவதி(நிைலெபற்றவனாக	ஆகிறான்	/	தன்மஹ	இத் பாஸீத	(	அைத	பிரபஞ்சம்
என் 	உபாசிப்பானாக	)	/	மஹான்பவதி	(பிரபஞ்சத்ைத	அறி ம்	ெபரிேயான்
ஆகிறான்)/	தன்மன	இத் பாஸீத	(அைத	மனம்	என் 	வழிப வானாக)/
மானவான்	பவதி	(	சீரிய	எண்ணங்க ம்	அறி ம்	பைடத்தவனாக	ஆகிறான்)/
தன்னம	இத் பாஸீத	(அைத	அைடக்கலம்	என் 	வழிப வானாக	)	/	நம்யந்ேத
அஸ்ைமகாமா	(வி ப்பங்கள்	இவனிடம்	அைடக்கலம்	 கின்றன)	/
தத்ப்ரஹ்ேமத் பாஸீத	(அைத	ேவதம்	என் 	வழிப வானாக	)	/	ப்ரஹ்மவான்	பவதி
((ேவதத்ைத	அறிபவனாகிறான்)/	தத்ப்ரஹ்மண:	பரிமர	இத் பாஸீத	(அைத
ப்ரஹ்மத்தின்	 ற்றி ள்ள	எதிரிகைள	அழிக் ம்	ஆற்றல்	என் 	வழிப வானாக)	/
பர்ேயணம்	ம்ரியந்ேத	த்விஷந்த:	ஸபத்னா:	(இவைனச்	 ற்றி ள்ள	ெவ க் ம்
எதிரிகள்	அழிகின்றனர்)	/	பரிேய	அப்ரியா	ப்ராத் வ்யா	:	( ற்றி ள்ள	எந்த
ெவ க்கப்ப ம்	எதிரிகள்	)/	ஸயஸ்சாயம்	 ேஷ	(அந்த	எவன்	இந்த	 ஷனில்)/
யஸ்சாஸாவாதித்ேய	(எவன்	இந்த	ஆதித்யனில்)	/	ஸ	ஏக:	(அவன்	ஒ வன்)	/
	
ெபாழிப் ைர	;	அைனத் ம்	ப்ரஹ்மத்தில்	நிைல	ெகாண் ள்ள 	என்
வழிபடேவண் ம்.	நிைலெபற்றவனாக	ஆகிறான்.	அைத	பிரபஞ்சம்	என்
உபாசிப்பானாக.	பிரபஞ்சத்ைத	அறி ம்	ெபரிேயான்	ஆகிறான்.	அைத	மனம்	என்
வழிப வானாக.	சீரிய	எண்ணங்க ம்	அறி ம்	பைடத்தவனாக	ஆகிறான்.
	
அைத	அைடக்கலம்	என் 	வழிப வானாக.	வி ப்பங்கள்	இவனிடம்	அைடக்கலம்

கின்றன.	அைத	ேவதம்	என் 	வழிப வானாக.	ேவதத்ைத	அறிபவனாகிறான்.
அைத	ப்ரஹ்மத்தின்	“ ற்றி ள்ள	எதிரிகைள	அழிக் ம்	ஆற்றல்”	என்
வழிப வானாக	இவைனச்	 ற்றி ள்ள	ெவ க் ம்	எதிரிகள்	ேம ம்	 ற்றி ள்ள
எந்த	ெவ க்கப்ப ம்	எதிரிக ம்		அழிகின்றனர்.	யார்	இந்த	 ஷனிேலா	யார்
	இந்த	ஆதித்யனிேலா	,	இ வரி ம்	அவன்	ஒ வேன..
	
க த் ைர	:	ேமற் றிய	அ பவங்கள்	கைடசி			ெதா தியாகிய		ப் திவீ
ஆகாசம்		ெதா திையச்	ேசர்ந்தைவ		என்பைத	ேநாக்க ம்



	
	பிரஹ்மத்திலி ந் 	,பிரஹ்மத்தால்	ப்ரஹ்மேம	பிரபஞ்சத்ைதப்	பைடத்தி ப்பதால்
ப்ரஹ்மத்தின்	 றாகிய	ஜீவன்	பிரஹ்மத்திடம்	எ ேவண் ம்	அதற் த்தக்க
யற்சி	அல்ல 	வழிபா 	ெசய்யின்	அைனத்ைத ம்	அைடய ம்..	ப்ரஹ்மேம

பிரபஞ்சம்	என் 	வழிப ன்,	பிரபஞ்சத்ைதப்பற்றிய	அைனத் 	உண்ைமகைள ம்
அறிய ம்.	இக்கால	விஞ்ஞானிகள்	பிரபஞ்சத்ைத	ஆராய்ந் 	பல	உண்ைமகைள
அறிந் 	ெவளிப்ப த் வைத	நாம்	காண்கிேறாம்.	மனம்	என் 	வழிபட்
காளிதாசன்	ேபான்ற	கவிஞர்கள்	,	ராமாயணம்	மகாபாரதம்	ேபான்ற	காவ்யங்கள்	,
கார்ல்மார்க்ஸ்	ேபான்ேறாரின்	சிந்தைனகள்	ேதான் கின்றன	.
	
ேம ம்	அைத	எந்த	ஒ 	ெதய்வமாக ம்	எண்ணி	அைடக்கலம்	 ந்தால்	,
நிைனத்தனெவல்லாம்	அைடயலாம்	.	இதற் 	 வன்,	பிரஹ்லாதன்	,ராவணன்,
ரபத்மன்	அப்பர்,	தி ஞானசம்பந்தர்	ேபான்ேறார்	சான் 	.ேவதம்	என்

வழிபட்டால்	ேவதத்தின்	உட்ெபா ைள	அறியலாம்.	ப்ரஹ்மத்ைத	எதிரிகைள
அழிக் ம்	சக்தி	என் 	வழிபட்டால்	தன்ைன	ெவ க் ம்	எதிரிக ம்	தான்
ெவ க் ம்	எதிரிக ம்	அழிவர்.ேதவர்களின்	வழிபாட்டால்	விஷ்
ராவணைன ம்,	 கன்	 ரபத்மைன ம்	,	சிவெப மான்	திரி ரங்கைள ம்
ர்கா	ேதவி	மகிஷா ரைன ம்	வதம்	ெசய்தனர்.

	
ஸ	ய	ஏவம்வித்	/	அஸ்மால்ேலாகாத்	ப்ேரத்ய	/	ஏதமன்னமயமாத்மான	 பஸம்க்ரம்ய
/	ஏதம்	பிராணமயமாத்மான	 பஸம்க்ரம்ய	/	ஏதம்	மேனாமயமாத்மான
பஸம்க்ரம்ய	/	ஏதம்	விக்ஞானமய	மாத்மான	 பஸம்க்ரம்ய	/

ஏதமானந்தமயமாத்மான பஸம்க்ரம்ய	/	இமான்ேலாகான்	காமான்னீ
காம ப்ய ஸஞ்சரன்	/	ஏதத்	ஸாமகாயன்னாஸ்ேத	/	ஹா	 ஹா	 ஹா	உ	//
	
அஹமன்ன	மஹமன்ன	மஹமன்னம்	/	அஹமன்னாேதா	அஹமன்னாேதா
அஹமன்னாத:	/	அஹக் ஸ்ேலாகக் த்	அஹக் ஸ்ேலாகக் த்
அஹக் ஸ்ேலாகக் த்	/	அஹமஸ்மி	ப்ரதமஜா	 தா	ஸ்ய	/	 ர்வம்
ேதேவப்ேயாஅம் தஸ்ய	நா	பாயி	/	ேயா	மா	ததாதி	ஸ	இேதவ	மா	வா:	/
அஹமன்னமதந்தமா	த்மி	/அஹம்	விஸ்வம்	 வனமப்யபவாம்	/	 வர்நஜ்ேயாதீ:	/	ய
ஏவம்	ேவத	/	இத் பநிஷத்	//									
																		
ஸ	ய	ஏவம்வித்	(அந்த	எவன்	இவ்வா 	அறிந்தவன்)	/	அஸ்மால்ேலாகாத்	ப்ேரத்ய
(இந்த	உலகிலி ந் 	மரித்தபின்	)	/	ஏதமன்னமயமாத்மான	 பஸம்க்ரம்ய	(இந்த
அன்னமயமான	ஆத்மாைவக்	கடந் )	/	ஏதம்	பிராணமயமாத்மான	 பஸம்க்ரம்ய
(இந்த	பிராணமயமான	ஆத்மாைவக்கடந் )	/	ஏதம்	மேனாமயமாத்மான
பஸம்க்ரம்ய	(இந்த	மேனாமயமாத்மாைவக்	கடந் 	)	/	ஏதம்	விஞ்ஞானமய

மாத்மான	 பஸம்க்ரம்ய	(	இந்த	விஞ்ஞானமய	ஆத்மாைவக்	கடந் 	)	/
ஏதமானந்தமயமாத்மான பஸம்க்ரம்ய	(	இந்த	ஆனந்தமய	ஆத்மாைவக்	கடந் 	)/



இமான்ேலாகான்	காமான்னீ	காம ப்ய ஸஞ்சரன்	(இந்த	ேலாகங்களில்
வி ம்பியவா 	வி ம்பிய	உ வத்ேதா 	சஞ்சரிப்பவராய்		)	/	ஏதத்
ஸாமகாயன்னாஸ்ேத	(	இந்த	சாமகானத்ைத	ஒ பவராக	உள்ளார்	)	/	ஹா	 ஹா
ஹா	உ	(அடாடா	அடாடா	அடாடா	)	//

	
அஹமன்ன	மஹமன்ன	மஹமன்னம்	(நாேன	அ பவம்	நாேன	அ பவம்	நாேன
அ பவம்)	/	அஹமன்னாேதா	அஹமன்னாேதா	அஹமன்னாத:	(நாேன
அ பவத்ைத	அைடபவன்	நாேன	அ பவத்ைத	அைடபவன்	நாேன	அ பவத்ைத
அைடபவன்	)	/	அஹக் ஸ்ேலாகக் த்	அஹக் ஸ்ேலாகக் த்
அஹக் ஸ்ேலாகக் த்	(நாேன	ேவதமந்த்ரத்ைத	உண்டாக் பவன்	நாேன
ேவதமந்த்ரத்ைத	உண்டாக் பவன்	நாேன	ேவதமந்த்ரத்ைத	உண்டாக் பவன்	)	/
அஹமஸ்மி	ப்ரதமஜா	 தா	ஸ்ய	(நாேன	 தத்தி ைடய	 தலில்	ேதான்றியவன்	)/
ர்வம்	ேதேவப்ேயாஅம் தஸ்ய	நா	பாயி	(ேதவர்க க் ன்	அம் தத்தின்

இ ப்பிடம்	)	/	ேயா	மா	ததாதி	ஸ	இேதவ	மா	வா:	(எவன்
என்ைனக்ெகா க்கிறாேனா	அவன்	என்ைனேய	தாங் பவன்	ேபால்	)	/
அஹமன்னமதந்தமா	த்மி	(நான்	அ பவம்,	அ பவிப்பவைன	அ பவிக்கிேறன்	)	/
அஹம்	விஸ்வம்	 வனமப்யபவாம்(நான்	அைனத் 	உலகத்ைத ம்	ெவன் ள்ேளன்	)
/	 வர்நஜ்ேயாதீ:	( ர்யன்	ேபான்ற	ஒளிேயான்	)	/	ய	ஏவம்	ேவத	(எவன்	இவ்வா
அறிவாேனா	[அந்த	நான்]	/	இத் பநிஷத்	(என் 	உபநிஷத்	)	//		
	
ெபாழிப் ைர	:	அந்த	எவன்	இவ்வா 	அறிந்தவன்	,இந்த	உலகிலி ந் 	மரித்தபின்,
இந்த	அன்னமயமான	ஆத்மாைவக்	கடந் 	இந்த	பிராணமயமான
ஆத்மாைவக்கடந் 	இந்த	மேனாமயமாத்மாைவக்	கடந் 	இந்த	விஞ்ஞானமய
ஆத்மாைவக்	கடந் 	இந்த	ஆனந்தமய	ஆத்மாைவக்	கடந் 	இந்த	ேலாகங்களில்
வி ம்பிய	உ வத்ேதா 		வி ம்பியவா 	ெசல்பவராய்	இந்த	சாமகானத்ைத
ஒ பவராக	உள்ளார்.	அடாடா	அடாடா	அடாடா	.
	
நாேன	சரீரம்	பிராணம்	ெதா தியின்	அ பவம்;	நாேன		ஆபஸ்	ஜ்ேயாதீ
ெதா தியின்	அ பவம்;	நாேன	ப் திவீ	ஆகாசம்	ெதா தியின்	அ பவம்.	நாேன
சரீரம்	பிராணம்	ஆகிய	ெதா தியின்	அ பவத்ைத	அைடபவன்	நாேன	ஆபஸ்
ஜ்ேயாதீ	ஆகிய	ெதா தியின்	அ பவத்ைத	அைடபவன்	நாேன	ப் திவீ	ஆகாசம்
ஆகிய	ெதா தியின்	அ பவத்ைத	அைடபவன்.	நாேன	ரிக்	ேவதமந்த்ரத்ைத
உண்டாக் பவன்;	நாேன	யஜுர்ேவதமந்த்ரத்ைத	உண்டாக் பவன்	நாேன
ஸாமேவதமந்த்ரத்ைத	உண்டாக் பவன்	நாேன	 தத்தி ைடய	 தலில்
ேதான்றியவன்	.ேதவர்க க் ன்	அம் தத்தின்	இ ப்பிடம்	.எவன்
என்ைனக்ெகா க்கிறாேனா	அவன்	என்ைனேய	தாங் பவன்	ேபால	உள்ளான்.	நான்
அ பவத்ைத		அ பவிப்பவைன	அ பவிக்கிேறன்.	நான்	அைனத்
உலகத்ைத ம்	ெவன் ள்ேளன்.	 ர்யன்	ேபான்ற	ஒளிேயான்.	எவன்	இவ்வா
அறிவாேனா	[அந்த	நான்]	என் 	உபநிஷத்	.



ஸஹானாவவ 	/	ஸஹெநௗ	 னக் 	/	ஸஹவீர்யம்	கரவாவைஹ	/	ேதஜஸ்வி
நாவதீதமஸ் 	/	மாவித்விஷாவைஹ	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்தி:	//
	
ஸஹானாவவ 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக	)	/	ஸஹெநௗ
னக் 	(எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக	)	/	ஸஹவீர்யம்	கரவாவைஹ
(ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	)	/	ேதஜஸ்வி	நாவதீதமஸ் 		(கற்ற
ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்)	/	மாவித்விஷாவைஹ
(ெவ க்காமல்	வாழ்ேவாமாக)	/	ஓம்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்திஸ்	ஸாந்தி:	(ஓம்	ப 	உலகில்
அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்	அைமதி)	//
	
ெபாழிப் ைர	:	எங்கள்	இ வைர ம்	ஒன்றாகத்	 ண் வாராக.	எங்கள்
இ வைர ம்	ஒன்றாகக்		காப்பாராக		.ஒன்றாக	பிரஹ்மேதஜைச	வளர்ப்ேபாமாக	.
கற்ற	ேவதம்	எங்க க் 	ஞான	ஒளி ட் வதாக	இ க்கட் ம்	.ெவ க்காமல்
வாழ்ேவாமாக	.ஓம்	ப 	உலகில்	அைமதி	,	ெசயல்	உலகில்	அைமதி	,	மன	உலகில்
அைமதி.
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